BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 2 DE XUÑO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas e dez minutos do día 2 de xuño de 2008, reuníronse en
primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión
ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A D. JESÚS CAO COLLAZO, licenza para construción dun galpón para usos
agrícolas de 25 m2 en Sisto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 179.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
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todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
1.2. A Dª. ALCIRA VALES GARCÍA, licenza para construción de un cerre de 17 ml., no
fronte do cuberto existente, con bloque revestido e pintado de 90 cm. de alto, en A
Ermida, parroquia de Oza.
Expediente núm: 180.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10,58 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,58 €.
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1.3. A Dª. Mª CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, licenza para construción de un cerre
de 45 ml., na finca nº 2004, de A Igrexa,, parroquia de Calo.
Expediente núm: 181.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima de 5 metros do eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 28,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 88,00 €.
1.4. A D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, licenza para construción de un cerre de
295 ml., con pedra, postes e alambre, nas fincas nº 137, 138 e 139, de Regoufe,
parroquia de Luou.
Expediente núm: 182.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima de 5 metros do eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 183,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 243,55 €.
1.5. A Dª. MÓNICA ISABEL LADO VARELA, licenza para ampliación da altura do cerre,
de 16,50 ml., ata 1,80 metros na parte posterior da finca, en A Ribeira, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 183.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10,27 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,27 €.
1.6. A Dª. MARÍA TERESA FUENTES BOADO, licenza para retellado dunha vivenda de
136 m2 en O Casal, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 184.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Respetará estrictamente as pendentes e sistema constructivo actual.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 84,62 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 144,62 euros.
1.7. A D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, licenza para rasanteo e nivelación
respetando as canalizacións de auga existentes para a mellora de aproveitamento
agrícola das parcelas, en Regoufe, parroquia de Luou.
Expediente núm: 185.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Serán exclusivamente obras de rasanteo e nivelación e non modifacarán o sistema de
drenaxes e regas de solos debendo respetar o medio natural e non suporán unha agresión
a este nin variarán a morfoloxía da paisaxe do lugar.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural, ambiental e mellora do
aproveitamento dos recursos naturais da finca.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
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antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 359,52 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 419,52 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
1.8.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a seguinte
relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:
AQ-95.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MARÍA DEL CARMEN CARRIL CALVELO
Nº Expediente: 1231 Data: 3.03.2008
AQ-100.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: PABLO FERNANDO LEAL SANTOS
Nº Expediente: 1244 Data: 12.03.2008
AQ-101.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: SALUSTIANO VEIGA COTARELO
Nº Expediente: 1243 Data: 10.03.2008
AQ-102.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: JOSÉ DELFÍN ALEN RAMOS
Nº Expediente: 1241 Data: 10.03.2008
AQ-103.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ DELFÍN ALEN RAMOS
Nº Expediente: 1240 Data: 10.03.2008
AQ-104.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: ESTRELLA INÉS TORRES DÍAZ
Nº Expediente: 1241 Data: 10.03.2008
AQ-105.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: CRISTINA FREIRE PÉREZ
Nº Expediente: 1236 Data: 6.03.2008
AQ-106.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: MARÍA LUISA SERTO FENTE
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Nº Expediente: 1235 Data: 5.03.2008
AQ-107.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: MARÍA LUISA SERTO FENTE
Nº Expediente: 1234 Data: 5.03.2008
AQ-108.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ LUIS BARREIRO BARREIRO
Nº Expediente: 1230 Data: 29.02.2008
AQ-109.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Nº Expediente: 1227 Data: 27.02.2008
AQ-111.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: ANTONIO GÓMEZ AMEIJEIRAS
Nº Expediente: 1218 Data: 20.02.2008
AQ-112.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ ANTONIO ALFONSO RODRÍGUEZ
Nº Expediente: 1215 Data: 20.02.2008
AQ-122.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MANUEL DUARTE PORTO
Nº Expediente: 1275 Data: 11.04.2008
AQ-123.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MARÍA EUGENIA PINTOS VIEITES
Nº Expediente: 1273 Data: 11.04.2008
AQ-126.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: ASOCIACIÓN DE VECIÑOS O CASTRO
Nº Expediente: 1248 Data: 14.03.2008
2º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS.
Dada conta do escrito de Montajes Eléctricos Malga, S.L. de data 19.05.2008, con
rexistro de entrada 4.490 do 21.05.2008, no que comunica que por orde da empresa
subministradora Unión Fenosa non se vai realizar a obra de “Canalización Eléctrica
soterrada en Osebe-Calo”, polo que solicita que lle sexa devolta a fianza que tiña
depositada, mediante aval bancario polo importe de 300,00€ presentada como garantía
da mencionada obra.
Vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo, de data
28.05.2008

e de Intervención da mesma data, a Xunta de Goberno Local por

unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza antedita, por importe de 300,00€.
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2º) Notificar este acordo á empresa interesada con devolución do expediente a
Intervención para a cancelación da fianza.

3º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA.
Non se presentou ningunha.
4º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulou ningunha.

Sendo as catorce horas e trinta minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA XERAL

Virginia Fraga Díaz
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 16 DE XUÑO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas e dez minutos do día 16 de xuño de 2008, reuníronse en
primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión
ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DOS BORRADORES DAS SESIÓNS DE DATA
19.05.2008 E 02.06.2008.
Dada conta dos borradores das actas das sesións anteriores, correspondentes ás
ordinarias celebradas os días 19.05.2008 e 02.06.2008, a Xunta de Goberno acorda por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, aprobalas sen ningunha
modificación e que se transcriban ó libro de actas correspondente.

2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen (agás nos puntos 2.6, expediente núm. 191/08 e 2.8, expediente núm.
193/08, en que o Sr. Concelleiro Sisto Edreira absténse ao abeiro do disposto no art. 28
da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común), acorda conceder a seguinte relación de
licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
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As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A D. ANDRÉS JOSÉ FRANQUEIRO FERNÁNDEZ, licenza para rehabilitación dunha
vivenda unifamiliar illada, situada Penelas, 9, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Francisco Javier Fernández Echeverría.
Expediente núm: 186.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 27.03.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-A terraza da planta baixa deberá no su linde coa propiedade colindante elavar o peche a
unha altura de 2 metros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ECHEVERRÍA.
-Arquitecto técnico director: ENRIQUE PEROL RAMA.
-Presuposto: 68.521,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.370,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 1.550,42 euros.
2.2. A Dª. MARÍA INMACULADA CARRO CAJARAVILLE, licenza para
acondicionamento dun local destinado a tenda de alimentación en Bustelo, parroquia de
Luou.
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Expediente núm: 187.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial e do dictamen ambiental do
expte MA962A 2008/000518-1, de data 20.05.2008, referente a residuos,
contaminación acústica e normativas sectoriais.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 140,09 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 200,09 €.
2.3. A Dª. ANA PRIETO BERTOLEZ, licenza para acondicionamento dun local destinado
a farmacia en Casalonga, 10, parroquia de Calo.
Expediente núm: 188.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial e do dictamen ambiental do
expte MA962A 2008/000517-1, de data 20.05.2008, referente as medidas correctoras do
proxecto e normativas sectoriais.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 502,14 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 562,14 €.
2.4. A D. ANTONIO BEN BARROS, licenza para construción de un cerre de 200 ml.,
segundo plano de situación que acompaña, en Freixeiro, parroquia de Reis.
Expediente núm: 189.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-As obras de cerre non afectarán a unha franxa de protección de 15 metros medidos
dende a base do cruceiro existente como ben protexido PHA-109 do catálogo na
parroquia de Reis, debendo tramitar autorización previa da Consellería de Cultura no
caso de obras que afecten a esta zona.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 124,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 184,44 €.
2.5. A Dª. ANA BELÉN VIÑO VAAMONDE, licenza para construción de un cerre polo
fronte da finca con bloques, postes e arame de 36 ml., instalando unha porta e un portal,
nas fincas nº 697 e 698, de Xesta, parroquia de Calo.
Expediente núm: 190.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima de 5 metros do eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-As obras respetarán o desaugue do lavadoiro existente sobre a finca nº 697 de
concentración parcelaria.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 22,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 82,40 €.
2.6. A D. RAFAEL SISTO EDREIRA, licenza para retirar o cerre existente entre lindeiros;
achanzado de terras nunha zona da finca sen alterar a orografía orixinal, en Regoufe,
parroquia de Luou.
Expediente núm: 191.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Serán exclusivamente obras de rasanteo e nivelación e non modificarán o sistema de
drenaxes e regas de solos debendo respetar o medio natural e non suporán unha agresión
a este nin variarán a morfoloxía da paisaxe do lugar.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural, ambiental e mellora do
aproveitamento dos recursos naturais da finca.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 40,57 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 100,57 €.
2.7. A Dª. MARÍA ROSA CONCEPCIÓN SEIJO COLLAZO, licenza para retellado de 165
m2 en Ramallosa, nº 51, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 192.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 102,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 162,66 euros.
2.8. A D. RAFAEL SISTO EDREIRA E OUTRO, licenza para condución de augas pluviais
por debaixo da pista de acceso á aldea de Regoufe, parroquia de Luou.
Expediente núm: 193.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Respoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona.
-Non se alterará o sistema de drenaxe de solos e posibles servidumes de paso de augas
de rega na zona.
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-Dará cumprimento das condicións técnicas que indique a compaññia adxudicataria do
Concello, Aquagest.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2,65 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 62,65 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.9.- Escrito asinado por D. JOSÉ RAMÓN VÁZQUEZ NIETO, en representación de
VAZSON S.L., de data 16.04.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 3152, no
que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 11.06.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ RAMÓN VÁZQUEZ NIETO, en
representación de VAZSON S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte 9/08),
para unha vivenda unifamiliar en Carballal, parroquia de Calo, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 169/05, de data 7.06.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN PARA A CONCESIÓN DE
LICENZA.
2.10- Vista a solicitude presentada por D. JOSÉ ANTONIO PRESAS SOUTO, con CIF/NIF:
76.783.606-S, de data 16.04.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 3156, no
que solicita que se tramite a autorización autonómica para legalización e ampliación da
construción auxiliar existente en San Domingo, parroquia de Calo.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal de data 29.05.2008.
Considerando que o expediente foi sometido a información pública durante un prazo de
vinte días, mediante inseción de anuncio no diario El Correo Gallego do 24.04.2008,
non formulándose durante o citado período alegacións, tal e como se desprende do
Certificado de Secretaría de data 20.05.2008, incorporado ao expediente.
En virtude do exposto e de conformidade co art. 41 da Lei 9/2002, de 31 de decembro,
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, na redacción dada
pola Lei 15/2004, de 29 de decembro, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
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Primeiro.- Informar favorablemente o expediente AA-1/08, de solicitude de legalización
e ampliación da construción auxiliar existente en San Domingo, parroquia de Calo.
Segundo.- Dar traslado do expediente completo á Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transporte, para o outorgamento, no seu caso, de autorización
autonómica.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
2.11.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a seguinte
relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:
AQ-110.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: CELINA SANTOS NOGUEIRA
Nº Expediente: 1223 Data: 22.02.2008
AQ-114.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JUAN BAUTISTA ALLER SUÁREZ
Nº Expediente: 1203 Data: 11.02.2008
AQ-116.- Solicitude de: AUGA POTABLE –SÓ PARA AUGA DE OBRA
Realizado por: JOSÉ LUIS MIRA LISTA
Nº Expediente: 1195 Data: 24.01.2008
AQ-125.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: DISTRIMAPI S.L.
Nº Expediente: 1278 Data: 18.04.2008
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Dada conta do escrito asinado por Dª. MÓNICA e Dª. SONIA GOLÁN MÍGUEZ, de
data 7.03.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 1901, no que solicita licenza
para apertura dun establecemento destinado a perruquería e salón de beleza (epígrafe
972.2), en Cacheiras, edificio Las Camelias, bloque 1, portal 2, baixo 16-1.
Vistos, a documentación redactada polo enxeñeiro técnico industrial David Borrajo
Toimil, incluindo a certificación técnica de solidez e seguridade, o informe favorable da
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data 2.06.2008 e demais
documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MÓNICA e Dª. SONIA GOLÁN MÍGUEZ (expte. AP-4/08) a licenza
que solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
48,38 euros.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
3.2.- Escrito de Dª. Mª SUSANA SEOANE VÁZQUEZ, CIF/NIF: 33.301.406-M (expte.
3/08), de data 21.02.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 1517, do
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25.02.2008, solicitando licenza para a instalación dun depósito de G.L.P. de 2450 L
enterrado.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal aos
veciños, engadido o informe do arquitecto técnico municipal do 5.06.2008, segundo os
requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e
perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a
instalación dun depósito de G.L.P. de 2450 L enterrado, a emprazar en Guldris,
parroquia de Cacheiras.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
3.3.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. ANA PRIETO BERTOLEZ, CIF/NIF:
34.605.355-S (expte. 19/06), para licenza de apertura/instalación dunha farmacia, a
emprazar en Casalonga, nº 10, parroquia de Calo e dada conta do dictame ambiental
emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 20.05.2008, calificando dita actividade como molesta e
perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. ANA PRIETO BERTOLEZ, a licenza provisional para o
establecemento dunha farmacia, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos
seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do expediente núm.
MA962A 2008/000517-1:
-Os contemplados no proxecto presentado.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.4.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. MARÍA INMACULADA CARRO
CAJARAVILLE, CIF/NIF: 44.841.922-H (expte. 15/07), para licenza de
apertura/instalación dunha tenda de alimentación, a emprazar en Bustelo, parroquia de
Luou e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 20.05.2008, calificando
dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MARÍA INMACULADA CARRO CAJARAVILLE, a licenza
provisional para o establecemento dunha tenda de alimentación, condicionada a súa
instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame
ambiental da Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do expediente núm. MA962A 2008/000518-1:
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e
10/1997 (D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro
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pola que se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista
europea de residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os
residuos, tendo en conta a recollida selectiva de lixo.
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA.
4.1. APROBACIÓN DE PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE.
Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade e
saúde da obra “Construcción dunha escola infantil en a Ramallosa”, de data 20.05.2008,
e o correspondente plan de seguridade e saúde, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda aprobar dito plan.
5º) ROGOS E PREGUNTAS
Non se formularon.

Sendo as catorce horas e corenta e cinco minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA XERAL

Virginia Fraga Díaz
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 7 DE XULLO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 7 de xullo de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓNS DE DATA
16.06.2008.
Dada conta do borrador da acta da sesión anterior, correspondentes á ordinaria
celebrada o día 16.06.2008, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, aprobala sen ningunha modificación e que se
transcriba ó libro de actas correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
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2.1. A Dª. TANIA ALMÓN PAZOS, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada, en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto
Fernando Arteaga Ros.
Expediente núm: 194.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 5.05.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: FERNANDO ARTEAGA ROS.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ FUENTES.
-Presuposto: 142.505,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.850,10 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 131,31 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 3.101,41 euros.
2.2. A D. FRANCISCO JAVIER CASTRO NOGUEIRA, licenza para construción de un
cerre, pavimentación de entrada, rampa de acceso e muro de contención no fronte da
finca, en A Devesa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 195.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista principal, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A parte cega do muro de contención non terá altura superior a 2 metros sobre a rasante.
Sobre o muro soamente pode dispoñerse balaustrada, celosía ou elementos semellantes
cunha altura non maior de 0,80 metros.
-O muro retranquearase 60 centímetros da aliñación en cumprimento do artigo 2.12 d)
das normas subsidiarias.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 78,90 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 138,90 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.3.- Escrito asinado por Dª. CRISTINA VARELA CREGO, de data 8.01.2007, con
rexistro de entrada no Concello núm. 118, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 23.06.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. CRISTINA VARELA CREGO, a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte 10/08), para unha vivenda unifamiliar en
Rúa de Francos, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 313/04, de data 22.12.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
2.4.-Visto o escrito asinado por Dª. BEGOÑA CASTELAO FERREIRA, de data
12.06.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 5.333, no que solicita prórroga
das licenzas que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 28.06.2005,
expediente 210/05, para construción dun cerramentos de 100,50 metros lineais, na finca
nº 1207, situada en Texexe, parroquia de Calo e en sesión de data 7.06.2005, expediente
168/05, para construción dunha vivenda unifamiliar, na finca nº 1207, situada en
Texexe, parroquia de Calo, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
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1º) Conceder, en base ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, as prórrogas solicitadas por unha
soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
2.5.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a seguinte
relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:
AQ-113.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: ENRIQUE MARTÍNEZ CAO
Nº Expediente: 1269 Data: 4.04.2008
AQ-128.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: MARÍA LUISA VENTOSA MURAS
Nº Expediente: 1260 Data: 28.03.2008
AQ-129.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: ENRIQUE VÁZQUEZ SEGADE
Nº Expediente: 1249 Data: 17.03.2008
AQ-130.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JESÚS MANUEL GARCÍA GASAMANS
Nº Expediente: 1250 Data: 17.03.2008
AQ-131.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: CELIA PENA DE LA TORRE
Nº Expediente: 1256 Data: 25.03.2008
AQ-136.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: MANUEL BALSEIRO GONZÁLEZ
Nº Expediente: 1164 Data: 4.12.2007
AQ-153.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: MARTÍN SAYÁNS OTERO
Nº Expediente: 1279 Data: 24.04.2008
AQ-155.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MANUEL RODRÍGUEZ POMBO
Nº Expediente: 1267 Data: 3.04.2008
AQ-165.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: LUIS MARTÍNEZ REY
Nº Expediente: 1190 Data: 14.01.2008
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AQ-183.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MARÍA ELENA BARONA FUENTES
Nº Expediente: 1323 Data: 30.06.2008
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Dada conta do escrito asinado por JAYMAR PELUQUEROS S.L., de data
24.03.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 2.300, do 27.03.2008, no que
solicita licenza para apertura dun establecemento destinado a perruquería de cabaleiros
(epígrafe 972.1), en Cacheiras, edificio Las Palomas, baixo 5.
Vistos, a documentación redactada polo enxeñeiro técnico industrial Javier Pacoret
Balsa, incluindo a certificación técnica de solidez e seguridade, o informe favorable da
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data 12.06.2008 e demais
documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a JAYMAR PELUQUEROS S.L. (expte. AP-5/08) a licenza que solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
24,88 euros.

4º) CONTRATACIÓN
4.1.- EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DA
ESCOLA INFANTIL DA RAMALLOSA.
Dase conta de que co fin de comezar a execución do contrato de Construcción dunha escola
infantil en A Ramallosa, adxudicada pola Xunta de Goberno Local con data de 21/01/2008, á empresa
Constructora Josyben S.L., procedeuse a requerir por escrito á citada empresa para que se presentara no
Concello a efectos de levar a cabo a comprobación do replanteo, unha vez subsanados os problemas
alleos ao Concello e ao contratista que impediron que se realizara antes a citada comprobación.
Dase conta de que en resposta ao citado requirimento, con data de 02/07/2008 (rex. entrada nº
5972) presentouse no Concello un escrito por D. José Bemposta Ruel, en nome e representación da
empresa adxudicataria, poñendo de manifesto vontade da empresa de proceder de mutuo acordo á
resolución do contrato, ante a imposibilidade de levar a cabo a execución do mesmo, habida conta do
tempo transcorrido entre a formalización do contrato e a data fixada pola Administración para a
comprobación do replanteo, renunciando a calquera tipo de indemnización á que tivera dereito polas
razóns expostas.
Considerando a importancia que supón para o Concello contar cunha escola infantil no lugar de
A Ramallosa e os beneficios que desta actuación van a redundar nos veciños do Concello.
Dase conta da Providencia da alcaldía de data 02/07/2008, iniciando o expediente de resolución
do contrato, por mutuo acordo, e sen incautación da garantía definitiva ao non existir incumprimento
culpable imputable ao contratista.
Dase conta dos informes emitidos a estes efectos pola Secretaria do Concello, de 03 de xullo, e
polo Arquitecto do Concello, da mesma data, incorporados ao expediente.
Considerando a urxente necesidade de proceder ao inicio das obras, co fin de poder cumprir en
prazo a obriga de xustificación dos fondos europeos que financian a execución da obra.
Considerando que o retraso no inicio das obras son debidas á causas alleas ao Concello e á
empresa adxudicataria, tal e como se pon de manifesto no informe do arquitecto do Concello
anteriormente citado, non procedendo polo tanto a incautación da garantía definitiva.
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Visto o escrito presentado por D. Jesús Fernández Pousa, en nome e representación da empresa
Suso Fernández S.L.U., empresa que de acordo coa documentación obrante no expediente resulta ser o
licitador seguinte ao adxudicatario inicial, renunciando a adxudicación da obra de construcción da escola
infantil.
Visto o disposto nos artigos 111 c), 112.4, 113.2 e 84 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16
de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas
(TRLCAP), normativa aplicable de acordo co disposto na disposición transitoria primeira da Lei 30/2007,
do 30 de outubro.
En virtude de todo o exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros, e por delegación da Alcaldía (Decreto nº 357, de 03/07/2007), acorda:
Primeiro.- Resolver, de mutuo acordo, o contrato de obras adxudicado con data de 21/01/2008 á
empresa CONSTRUCTORA JOSYBEN S.L., e formalizado en documento administrativo con data de
27/02/2008, para a CONSTRUCCIÓN DUNHA ESCOLA INFANTIL EN A RAMALLOSA, debéndose
proceder á devolución á empresa citada da garantía definitiva constituída no seu día.
Segundo.- Aceptar a renuncia presentada por D. Jesús Bautista Fernández Pousa, en nome e
representación da empresa Suso Fernández S.L.U.
Terceiro.- Adxudicar a obra de CONSTRUCCIÓN DUNHA ESCOLA INFANTIL EN A
RAMALLOSA á empresa HERMANOS VIGO OTERO S.L., con CIF B-15275746, con estricta
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares aprobado pola Xunta de Goberno Local con
data de 20/11/2007, e a súa oferta, salvo ao que se refire ao prazo de execución que haberá que estar ao
previsto no presente acordo.
Cuarto.- Establecer como prezo do contrato, IVE incluído, a cantidade de catrocentos sete mil
trescentos sesenta e nove euros con oitenta e catro céntimos de euro (407.369,84), debéndose proceder a
executar a obra nun prazo que permita ao Concello cumprir coas súas obrigas de xustificación dos fondos
europeos que financian a obra.
Quinto.- Fixar a garantía definitiva do contrato na cantidade de 16.294,79 €, correspondente ao
4% do importe de adxudicación, de conformidade co previsto no prego de cláusulas administrativas
particulares, que terá que constituir o contratista no prazo de 15 días naturais, contados dende a
notificación do presente.
Sexto.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes e dar
traslado ao departamento de Intervención, para o seu coñecemento e efectos oportunos.
Sétimo.- Cumprimentar o previsto no art. 93 do TRLCAP.

5º) ROGOS E PREGUNTAS
Non se formularon.

Sendo as catorce horas e corenta e cinco minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

A SECRETARIA XERAL
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Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 21 DE XULLO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 21 de xullo de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A Dª. FLORINDA PIÑEIRO OUTEIRAL, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada, en Vilares de Rúa de Francos, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 196.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 28.02.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).

-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Presuposto: 130.630,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.612,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 248,48 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 2.981,08 euros.
1.2. A D. MANUEL GARCÍA-JUNCEDA FERNÁNDEZ, licenza para construción dunha
vivenda unifamiliar illada, en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Ramón Rey Otero.
Expediente núm: 197.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 15.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.

-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: RAMÓN REY OTERO.
-Arquitecto técnico director: JESÚS BALIÑA DE JESÚS.
-Presuposto: 87.500,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.750,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 114,56 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 1.984,56 euros.
1.3. A Dª. LILIANA GRACIELA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, licenza para
acondicionamento dun local para taller de lavado e engrase de vehículos con exposición
e venda, en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
enxeñeiro técnico industrial Leonardo Vázquez Prieto.
Expediente núm: 198.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial e do dictamen ambiental do
expte MA962A 2008/000571-1, de data 10.06.2008, sobre contaminación acústica,
residuos, envases, informe preliminar de situación, normativas sectoriais, etc.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 575,82 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 987,48 €.
Total: 1.563,30 euros.

1.4. A D. JOSÉ LUIS VALES ALDREY, licenza para acondicionamento dun local para
peixería, en Montouto, edificio Los Rosales, bloque C, local 3, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado polo enxeñeiro técnico industrial Javier Pacoret Balsa.
Expediente núm: 199.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial e do dictamen ambiental do
expte MA962A 2008/000570-1, de data 3.06.2008, referente a residuos, normas
sanitarias, rexistro sanitario, productos e comercialización de productos bivalvos,
olores, limpeza, etc.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 36,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 96,00 euros.
1.5. A D. JOSÉ BAO CARRO, licenza para construción dun cerre de 44 ml., polo fronte e
lateral dereito da finca, en Casalonga, fincas nº 45, 46 e 47, parroquia de Calo.
Expediente núm: 200.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada

antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 27,38 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 87,38 €.
1.6. A D. XOSÉ MANUEL NEIRA PICALLO, licenza para construción dun cerre de
196,80 ml., en Mazas, finca nº 2536, parroquia de Calo.
Expediente núm: 201.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto. No solo rústico
dará cumprimento das condicións de cerres do artigo 42.1.c) da Lei 9/2002 de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, onde a parte opaca non
pode superar 1 metro de alto.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 122,45 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 182,45 €.
1.7. A D. SANTIAGO VIÑO IGLESIAS, licenza para construción dun cerre de 23 ml.,
polo fronte da pista pública, en Xesta, fincas nº 692, parroquia de Calo.
Expediente núm: 202.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe de calquera pista municipal, situando a base do
cerre na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.

-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solos rústicos.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 14,31 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 74,31 €.
1.8. A D. PABLO CARBALLIDO SECO, licenza para construción dun cerre de 190 ml.,
con bloques, postes e alambre, na finca nº 227, parroquia de Calo.
Expediente núm: 203.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-No resto da finca darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solos
rústicos, sen que os realizados con material opaco de fábrica superen a altura de 1,50 m.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 118,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 178,22 €.
1.9. A D. RAMÓN PARDAL SUÁREZ, licenza para construción dun cerre de 63 ml., polo
fronte da pista pública, en Xesta, fincas nº 691, parroquia de Calo.
Expediente núm: 204.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe de calquera pista municipal, situando a base do
cerre na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solos rústicos.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 39,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 99,20 €.
1.10. A D. ANTÓN GALOCHA LÓPEZ, licenza para construción dun cerre de 100 ml., en
Procelas, fincas nº 212, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 205.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista principal, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.

-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 €.
1.11. A D. JESÚS MAÑÁ PENA, licenza para construción dun cerre polo fronte da finca,
segundo planos presentados, en A Devesa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 206.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 4 metros do eixe da pista principal, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A parte cega do muro de contención non terá altura superior a 2 metros sobre a rasante.
Sobre o muro soamente pode dispoñerse balaustrada, celosía ou elementos semellantes
cunha altura non maior de 0,80 metros.
-O muro retranquearase 60 centímetros da aliñación en cumprimento do artigo 2.12 d)
das normas subsidiarias.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 74,25 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,25 €.

1.12. A D. F. JAVIER MOSQUERA FERREIRA, licenza para construción dun cerre de 88
ml., segundo plano de situación que acompaña, en Espasande, parroquia de Luou.
Expediente núm: 207.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 54,75 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 114,75 €.
1.13. A D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ QUINTEIRO, licenza para construción dun cerre de
25 ml., entre lindeiros, en Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 208.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento das condicións do informe favorable de Patrimonio, de xeito que
a parte opaca do peche non deberá superar a altura de 1,00 metro, debendo quedar
axeitadamente revestido e pintado. A parte superior será vexetal; no caso de dispor unha
malla metálica complementaria, esta e os seos soportes serán do mesmo material e cor, e
de deseño sinxelo, e xunto co zócalo non alcanzará unha altura total superior a 2,50
metros.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).

-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 15,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 75,56 €.
1.14. A Dª. ROSA MARÍA REGUEIRO FERREIRA, licenza para construción dun cerre de
50 ml., segundo plano de situación que acompaña, en Espasande, parroquia de Luou.
Expediente núm: 209.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-A esquina do cerre terá chaflán de acordo co plano de concentración parcelaria.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Na zona de afección e servidume de augas contará coa autorización previa de Augas de
Galicia.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 €.
1.15. A Dª. MARÍA DEL CARMEN FERREIRA RODRÍGUEZ, licenza para construción
dun cerre de 130 ml., segundo plano de situación que acompaña, en Bustelo, parroquia
de Luou.
Expediente núm: 210.

Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-A esquina do cerre terá chaflán de acordo co plano de concentración parcelaria.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Na zona de afección e servidume de augas contará coa autorización previa de Augas de
Galicia.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 80,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 140,89 €.
1.16. A D. JOSÉ LUIS NOYA OTERO, licenza para construción dun galpón de 25 m2 na
finca situada en Vilaverde, parroquia de Calo.
Expediente núm: 211.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).

-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
1.17. A D. PEDRO A. OTERO ESPINAR, licenza para construción dun galpón de 30 m2
para uso auxiliar da vivenda, na finca nº 1609, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 212.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 3 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública, situándoo dentro da zona
clasificada como NT-G2.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cumio 4.00 m.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-A ocupación máxima da construción non superará o 2% da superficie da parcela neta e
un límite de 30 m2 .
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 85,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 145,06 euros.
1.18. A Dª. ROSARIO RODRÍGUEZ GÓMEZ, licenza para construción dun galpón de 30
m2 para uso auxiliar da vivenda, na finca nº 390, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 213.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 3 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública, situándoo dentro da zona
clasificada como NT-G2.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cumio 4.00 m.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-A ocupación máxima da construción non superará o 2% da superficie da parcela neta e
un límite de 30 m2 .
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 85,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 145,06 euros.
1.19. A D. JAIME MATA CASTRO, licenza para construción dun galpón de 25 m2,
pegado a vivenda, e retellado da vivenda de 50 m2 na finca nº 426 “Pardiñas”, parroquia
de Vilariño.
Expediente núm: 214.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Galpón:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.5 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
Retellado:

-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 101,99 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 161,99 euros.
1.20. A D. JAIME RODRÍGUEZ OURO, licenza para retellado da vivenda (substituir 11
tellas) na finca nº 719 de San Domingo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 215.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Respetará estrictamente as pendentes e sistema constructivo actual.

-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 61,20 euros.
1.21. A Dª. DORINDA SÁNCHEZ PARAMÁ, licenza para retellado da vivenda de 150 m2
na finca nº 537 de A Pedra, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 216.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-As obras serán as mínimas que indica o artigo 103 da Lei 9/2002 para conservación e
mantemento do uso preexistente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 93,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 153,33 euros.
1.22. A Dª. JESUSA MARTÍNEZ REY, licenza para retellado da vivenda de 100 m2 nas
Laxes, nº 22, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 217.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Repetará estrictamente as pendentes e sistema constructivo actual.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
1.23. A D. ANGEL REY MARTÍNEZ, licenza para retellado da vivenda de 220 m2 e
instalación de ventá Velux de 1x1 m., na vivenda unifamiliar nº 85 da rúa Os Carballos,
na urbanización Os Tilos, parroquia de San Francisco de Asis.
Expediente núm: 218.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Dará cumprimento das condicións do artigo 4.2.9 do Plan Parcial de Os Tilos sobre
usos e características das construcións.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 139,93 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 199,93 euros.
1.24. A Dª. ROSA MARÍA DUBRA LUEIRO, licenza para renovación de cuberta da
vivenda sita en Tras do Eixo, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 219.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras executaranse de acordo co proxecto técnico presentado dando cumprimento
das condicións do artigo 29 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.

-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 777,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 837,00 euros.
1.25. A Dª. MARÍA SOLEDAD CREGO PEREIRA, licenza para cubrir con tella do pais un
alpendre existente de 100 m2 e pintado exterior do mesmo de 100 m2, na finca nº 1275
de A Torre, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 220.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-As obras serán as mínimas que indica o artigo 103 da Lei 9/2002 para conservación e
mantemento do uso preexistente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.

-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 75,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 135,40 euros.
1.26. A Dª. CONCEPCIÓN UZAL ALVAREZ, licenza para retellado da vivenda de 60 m2
e revestido de fachadas de 100 m2, en A Xesta, parroquia de Calo.
Expediente núm: 221.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 55,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 115,33 euros.
1.27. A Dª. MARÍA DEL CARMEN CRUCES ABEIJÓN, licenza para retellado dun
cuberto de 70 m2 e construción cun cerre de 13 ml., na finca nº 1811 de As Galanas,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 222.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-As obras executaranse de acordo coa documentación presentada, dando cumprimento
das condicións do Decreto 115/2001.
-Darase cumprimento das condicións da autorización do Ministerio de Fomento de data
27.05.2008.
-As obras serán as mínimas que indica o artigo 103 da Lei 9/2002 para conservación e
mantemento do uso preexistente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
Cerre:
-O cerre situarase a distancia mínima de 15,50 m. do eixe da estrada, situando en todo
caso fora da liña de expropiación.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 51,64 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 111,64 euros.
1.28. A D. JOSÉ HERMIDA PURRIÑOS, licenza para obras de reposición de cuberta,
canalóns, carpintería exterior, aislamento e impermeabilización na vivenda unifamiliar
situada en Cacheiras, nº 53.
Expediente núm: 223.

Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras executaranse de acordo coa documentación presentada, dando cumprimento
das condicións do Decreto 115/2001.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Tramitará autorización da Demarcación de Estradas da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Transportes para a A-841.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 608,17 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 668,17 euros.
1.29. A Dª. DOLORES CABO GARCÍA, licenza para cintado da fachada da vivenda sita
en Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 224.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.

-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Respetará estrictamente as pendentes e sistema constructivo actual.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,72 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 110,72 euros.
1.30. A D. MANUEL JOSÉ RIVEIRO RODRÍGUEZ, licenza para revestimento de fachada
e pintura exterior da vivenda situada en Nespereira, nº 24, parroquia de Luou.
Expediente núm: 225.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Dará cumprimento das condicións do artigo 4.2.9 do Plan Parcial de Os Tilos sobre
usos e características das construcións.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características do contorno e
os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se
vaian levar a cabo.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 84,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 144,4 euros.
1.31. A D. MANUEL REGUEIRO LÓPEZ, licenza para instalar canaleta de formigón
prefabricada de 80 m. polo fronte da finca en Nespereira, parroquia de Luou.
Expediente núm: 226.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas que indica o artigo 103 da Lei 9/2002 para conservación e
mantemento do uso preexistente.
-A canaleta situarase pegada ao cerre existente e non afectará a seguridade vial da vía
pública existente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 20,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 80,80 euros.
1.32. A D. JOSÉ ANTONIO CASAL GAMAS, licenza para obras de reposición de 6 tubos
na cuneta en Cepeda, parroquia de Oza.
Expediente núm: 227.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A canalización situarase a unha distancia mínima de 15 metros da base do cruceiro
existente e o máis alonxado posible do eixe da pista.
-O pavimento sobre o tubo situarase na mesma cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1,51 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 61,51 euros.
1.33. A D. MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ, licenza para rasanteo e nivelación cun camiño
con terras existentes na propia finca nº 2248 de San Domingo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 228.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Serán exclusivamente obras de rasanteo e nivelación e non modificarán o sistema de
drenaxes e regas de solos debendo respetar o medio natural e non suporán unha agresión
a este nin variarán a morfoloxía da paisaxe do lugar.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural, ambiental e mellora do
aproveitamento dos recursos naturais da finca.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,84 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,84 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
1.34.-Visto o escrito asinado por D. JUAN SONEIRA AGULLA, de data 13.06.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 5704, do 25.06.2008, no que solicita prórroga da
licenza que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 18.02.2008,
expediente 47/08, para construción dunha vivenda unifamiliar illada en Vilachaiño,
parroquia de Teo, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JUAN SONEIRA AGULLA (expte. P-5/08), en base ao artigo 197.2 da
Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior ó
inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.35.-Visto o escrito asinado por D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ LORENZO, de data
23.06.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 5707, do 25.06.2008, no que
solicita prórroga da licenza que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de

data 28.06.2005, expediente 205/05, para construción dunha vivenda unifamiliar en
Folgueiras, fincas nº 810-1 e 810-2, parroquia de Calo, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ LORENZO (expte. P-6/08), en base ao
artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo
non superior ó inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.36.-Visto o escrito asinado por Dª. DOLORES DEL CARMEN PAZOS VILLAR, de data
23.06.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 5773, do 26.06.2008, no que
solicita prórroga das licenzas que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de
data 7.06.2005, expediente 164/05, para construción dunha vivenda unifamiliar en
Vilares de Rúa de Francos, finca nº 1839-1, parroquia de Calo; e na sesión de data
13.07.2005, expedientes 232/05, 233/05 e 234/05, cada un para construción dunha
vivenda unifamiliar en Vilares de Rúa de Francos, fincas respectivamente nº 1851,
1839-3 e 1839-2, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. DOLORES DEL CARMEN PAZOS VILLAR (expte. P-7/08), en base
ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2º) LICENZAS DE APERTURA.
2.1.- Dada conta do escrito asinado por XIZ TEO S.C., de data 705.2008, con rexistro de
entrada no Concello núm. 3986, no que solicita licenza para apertura dun
establecemento destinado a librería-papelería (epígrafe 659.4), en A Ramallosa,
Urbanización Teo 2000, B-A1, B-1, parroquia de Lucí.
Vistos, a documentación redactada polo arquitecto técnico Rogelio Canedo Lamela,
incluindo a certificación técnica de solidez e seguridade, o informe favorable da
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data 27.05.2008 e demais
documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a XIZ TEO S.C. (expte. AP-6/08) a licenza que solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
24,92 euros.
2.2.- Dada conta do escrito asinado por Dª. SUSANA SEOANE VÁZQUEZ, de data
28.05.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 4724, do 29.05.2008, no que
solicita licenza para apertura dun establecemento destinado a oficina de uso
administrativo (gestoría-asesoría) (epígrafe 843.9), en Cacheiras, Edificio Os Muiños,
Baixo B, P-2.
Vistos, a documentación redactada polo arquitecto Jesús Estévez Loureiro, incluindo a
certificación técnica de solidez e seguridade, o informe favorable da Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade de data 25.06.2008 e demais documentación
obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. SUSANA SEOANE VÁZQUEZ (expte. AP-7/08) a licenza que
solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
132,81 euros.

LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
2.3.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. GERARDO PAMPÍN CAO, CIF/NIF:
33.246.260-J (expte. 9/07), para licenza de apertura/instalación dunha residencia para
maiores, a emprazar en Cepeda, parroquia de Oza, e dada conta do dictame ambiental
emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 8.02.2008, calificando dita actividade como molesta e
perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. GERARDO PAMPÍN CAO, a licenza provisional para o
establecemento dunha dunha residencia para maiores, condicionada a súa instalación ao
cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
do expediente núm. MA962A 2008/000048-1:
-.Cumprirase o disposto no Decreto 130/2005, de 6 de maio, polo que se establece a
regulamentación técnico-sanitaria de piscinas de uso colectivo (DOG número 90, de
11/05/2005). Para evitar altas concentracións de cloro no vertido, procederase ao
baleirado da piscina de xeito lento e controlado.
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
-.Para a evacuación dos fumes e gases procedentes da instalación deberase contar cun
shunt independiente o do resto do edificio, e o conducto de evacuación deberá superala cumbreira do edificio.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e
10/1997 (D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro
pola que se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista
europea de residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os
residuos, tendo en conta a recollida selectiva de lixo.
-.(sobre todo para obras de construción e demolición) Deberá solicitar autorización de
productor de residuos de construción e demolición segundo o establecido no Decreto
174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da producción e xestión
de residuos e o Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia (DOG
nº 124, 29/06/05), e entregar tódolos residuos producidos a xestor autorizado.
-.Deberá cumprir co disposto no Decreto 460/1997, do 21 de novembro, polo que se
establece a normativa para a xestión dos residuos dos establecementos sanitarios da
Comunidade Autónoma de Galicia.
-.Condicionado a que se dea cumprimento ó disposto na Lei 8/1997 de accesibilidade e
supresión de barreiras, e no Decreto 35/2000 polo que se desenvolve a devandita Lei
(D.O.G. nº 166, de data 29-08-97 de D.O.G. nº 41, de data 29-02-00).
-.Deberá ter autorización da Consellería de Sanidade como “establecemento sanitario”
(Decreto 77/2001, 29 de marzo DOG 72, 11/04/01).
Outros requisitos:
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.

Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.4.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. LILIANA GRACIELA VÁZQUEZ
RODRÍGUEZ, CIF/NIF: 45.872.293-N (expte. 1/08), para licenza de apertura/instalación
dun taller de lavado e engraxe de vehículos con exposición e venda, a emprazar en
Montouto, parroquia de Cacheiras, e dada conta do dictame ambiental emitido pola
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
do 10.06.2008, calificando dita actividade como molesta e perigosa; a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. LILIANA GRACIELA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, a licenza provisional
para o establecemento dun taller de lavado e engraxe de vehículos con exposición e
venda, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos de
conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible do expediente núm. MA962A 2008/000571-1:
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
-.Deberá solicita-la inscripción no Rexistro Xeral de Productores e Xestores de
Residuos de Galicia, como pequeño productor de residuos perigosos no caso de
producir menos de 10 Tn anuais de residuos perigosos, ou solicita-la autorización de
productor de residuos perigosos en caso de superar a antedita cantidade. Todo elo
segundo o establecido no Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime
xurídico da producción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Productores e
Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 124, 29/06/2005).
-.Os envases nos que se almacenen os residuos perigosos, así como os seus peches
deberán ser resistentes e estar en bo estado, e contar cos dipositivos adecuados que
garantan a non existencia de fugas ou derrames sobre o solo, segundo o establecido no
Real Decreto 833/88, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei
20/1986 de residuos perigosos (BOE nº 182, 30/07/88). Así mesmo, os residuos
perigosos deberán estar etiquetados segundo o establecido neste Real Decreto.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
-.Deberá presentar o “Informe Preliminar de Situación” do solo perante a Dirección
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible, por tratarse dunha actividade potencialmente contaminante
do solo (anexo I do R.D. 9/2005, do 14 de xaneiro). No caso de telo xa presentado,
acreditalo perante o concello.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á

petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.5.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. JOSÉ LUIS VALES ALDREY,
CIF/NIF: 33.299.235-L (expte. 2/08), para licenza de apertura/instalación dunha
peixería, a emprazar en Montouto, Urbanización Los Rosales, B-C, L-3, e dada conta do
dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 3.06.2008, calificando dita actividade como
molesta e perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ LUIS VALES ALDREY, a licenza provisional para o
establecemento dunha peixería, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos
seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do expediente núm.
MA962A 2008/000570-1:
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
-.Deberá cumprir as Normas Sanitarias de Produción e Comercialización de Productos
Pesqueiros e de Acuicultura (R.D. 1437/92).
-.Deberá solicitar Número de Rexistro Sanitario (R.D. 1712/91).
-.Deberá cumprir o R.D. 571/99 sobre Produción e Comercialización de Productos
Bivalvos Vivos.
-.Disporanse as medidas necesarias para minimizar os malos cheiros, tales como
manter limpos os botes sifónicos.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
2.6.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. MIGUEL GRADÍN CARREÑO, en
representación de MIGUEL GRADÍN S.L., con CIF/NIF: B-15.611.163 (expte. 1/06), para
licenza de apertura dun local destinado a laboratorio de prótese dental, en Pontevea,, nº
17, parroquia de Reis, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade do 9.04.2008 e da acta de comprobación de data
14.07.2008 redactada polo arquitecto municipal e asinada polo representante da empresa
D. Miguel Gradín Carreño para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a MIGUEL GRADÍN S.L., a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a laboratorio de prótese dental.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente por
importe de: 1.088,37 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) CONTRATACIÓN.
3.1. POS 2008. MESA DE CONTRATACIÓN.

Publicado no BOP nº 162, de 15 de xullo de 2008 o anuncio de contratación das obras
incluídas no POS 2008, correspondentes ó Concello de Teo, e considerando que o prazo
de presentación de proposición remata o 23 do presente mes de xullo, e que no cadro de
características non se fixou a puntuación dos criterios de valoración recollidos na
cláusula 15 do Prego de cláusulas administrativas que rexen o procedemento de
contratación, a Alcaldía propón á Xunta de Gonberno Local a adopción dos seguintes
acordos:
1º) Fixar a apertura do sobre A “Documentación” para o martes día 29 de xullo ás 12:00
horas, para o que se constituirá a Mesa de contratación, que estará integrada polos
seguintes membros:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro/a en quen delegue
Vocais: A Secretaria Xeral do Concello ou funcionario/a que legalmente a substitúa.
A Interventora do Concello ou funcionario/a que legalmente a substitúa.
O Concelleiro de urbanismo, vivenda e infraestruturas.
Un concelleiro do grupo municipal do PP, nomeado pola súa portavocía.
Secretario/a: Un/ha funcionario/a da Corporación.
2º) Fixar o valor dos criterios de valoración recollidos na clásula 15 do Prego de
cláusulas administrativas da seguinte forma:
A) Oferta económica: de 0 a 10 puntos.
B) Programa de control interno de calidade: de 0 a 10 puntos.
C) Programa de traballo e protección ambiental: de 0 a 10 puntos.
D) Plan de seguridade e saúde: de 0 a 10 puntos.
E) Proposta de redacción de prazos: de 0 a 10 puntos.

3.2. PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE.
Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade e
saúde da obra “Construcción dunha escola infantil en a Ramallosa”, de data 11.07.2008,
e o correspondente plan de seguridade e saúde, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda aprobar dito plan.
4º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
5º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.

Sendo as …….. horas e …….. minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA XERAL

Virginia Fraga Díaz

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 4 DE AGOSTO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 13 horas do día 4 de agosto de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.

ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) CONTRATACIÓN.
1.1. DEVOLUCIÓN DE AVAL.
Dada conta do escrito asinado por Dª Mª Pilar López Toimil, en representación da
empresa “Aurora, Pilar y Ana, S.L.”, con rexistro de entrada número 4.717, de
29.05.2008, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo
importe de 3.862,00€, presentada como garantía definitiva do contrato de xestión do
centro de atención á primeira infancia de Calo, e visto o informe favorable do
Concelleiro de Igualdade, Benestar e Servizos Básicos, de data 02.07.2008 e o de
Intervención de data 221.07.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 3.862,00€ Euros.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.
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2º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
2.1. SUBVENCIÓNS MUNICIPIAS A PADROADOS DE CEMITERIOS E OUTRAS
ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PROMOTORAS DE CEMITERIOS VECIÑAIS
NO CONCELLO DE TEO.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acordou convocar o procedemento para
conceder as subvencións municipias a padroados de cemiterios e outras entidades sen
fins de lucro promotoras de cemiterios veciñais no Concello de Teo, e aprobar as bases
que rexerán dita convocatoria, e que se transcriben a continuación.
O prazo para a presentación de solicitudes, tal e como establecen ditas bases, é de vinte
días naturais, contados a partir do día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.

“BASES DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A
PADROADOS DE CEMITERIOS E OUTRAS ENTIDADES SEN FINS DE
LUCRO PROMOTORAS DE CEMITERIOS VECIÑAIS NO CONCELLO DE
TEO
Disposicións xerais
Estas bases teñen por obxecto establecer os criterios e o procedemento para conceder as
subvencións municipais, de acordo cos principios de obxectividade, publicidade, libre
concorrencia e igualdade, para a realización de actividades relacionadas coa creación,
conservación, mantemento, coidado, reparación ou ampliación de cemiterios de
titularidade non municipal no concello de Teo.
1.- Crédito orzamentario
As subvencións obxecto desta convocatoria, efectuaranse con cargo á partida
orzamentaria que de seguido se indica:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

443/489.00

Transferencias correntes en materia de servizos funerarios

CRÉDITO
MÁXIMO
25.000€

2.- Destinatarios/as
Poderán solicitar estas subvencións: os padroados de cemiterios, as asociacións de
propietarios e as asociacións veciñais ou parroquiais que cumpran os seguintes
requisitos:
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- Carecer de fins de lucro.
- Estar inscritas no Rexistro municipal de asociacións do Concello de Teo, ou telo
solicitado na data de petición.
- Desenvolver as súas actividades no termo municipal.
- Non ter pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Teo
no exercicio anterior, ou ter desistido de forma motivada e por escrito.
- Estar ao corrente das obrigas tributarias do Concello de Teo
- Cumprir cos requisitos establecidos no artigo 13 da Lei 38/2003 do 17 de novembro,
xeral de subvencións (LXS).
3.- Documentación.
Deberá presentarse no Rexistro xeral do Concello de Teo a seguinte documentación
para a solicitude da subvención:
a) Fotocopia compulsada da tarxeta do CIF da entidade e o DNI do representante ou
apoderado único da agrupación.
b) Fotocopia compulsada dos estatutos da entidade segundo a Lei Orgánica 1/2002, do
Dereito de Asociación(no caso de tratarse da 1ªsolicitude)
c) Solicitude (modelo normalizado)
d) Memoria (modelo normalizado)
e) Acreditación de estar ao corrente no cumprimento das obrigas con Facenda (modelo
normalizado)
f) Declaración xurada de non estar incurso en ningunha das causas do artigo 13.2 da
LXS.(modelo normalizado)
g) Declaración de estar ao corrente coas obrigas coa Seguridade Social (modelo
normalizado)
h) Declaración doutras axudas e subvencións (modelo normalizado)
i) Certificación de datos bancarios (modelo normalizado)
j) Declaración de inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións (modelo
normalizado)
k) Certificación do número de socios da entidade (modelo normalizado)
O importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal cantidade que, illadamente ou
en concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou doutros
entes públicos ou privados, supere o custo total da actividade a realizar polo
beneficiario.

3

O departamento correspondente revisará os expedientes de solicitudes e verificará que
conteñan a documentación esixida. Se resultara que a documentación está incompleta ou
defectuosa, requirirase ao solicitante para que no prazo de dez días a partir da data de
notificación, achegue a documentación necesaria ou corrixa os defectos observados,
facéndolle saber que, no caso de incumprimento, entenderase que desiste da súa
solicitude.
As entidades que co fin desta convocatoria teñan concorrido e presentado a
documentación necesaria no prazo establecido na “Convocatoria pública de subvencións
municipais a entidades sen fins de lucro do Concello de Teo” publicada no BOP nº 276
con data do 29 de novembro de 2007, non terán que presentar ningún tipo de solicitude
xa que a presentada no seu momento considerarase presentada en forma e tempo a esta
convocatoria. En calquera caso, as asociacións poderán aportar dentro do prazo de
solicitude a documentación complementaria que consideren pertinente.
4.- Prazo de solicitude
O prazo para presentar as solicitudes é de vinte días naturais, contados a partir do día
seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
5.- Concesión de subvencións
Tramitaranse en réxime de concorrencia competitiva, logo da proposta formulada pola
Comisión de Avaliación que será fiscalizada por Intervención, e sendo posteriormente
elevadas a Xunta de Goberno Local que aproba a concesión. Unha vez xustificadas e
fiscalizadas, procederase á aprobación das contas xustificativas e a orde de pago por
Alcaldía.
A Comisión de Avaliación estará formada por:
Presidente: Alcalde-Presidente do Concello de Teo ou persoa en quen delegue
Secretario: Concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas ou persoa en quen
delegue
Vocais: Concelleiro de Servizos Sociais ou persoa en quen delegue, Concelleira de
Educación ou persoa en quen delegue, Concelleira de Cultura e Deporte ou persoa en
quen delegue e Animadora socio-cultural do Concello.
6.- Criterios de avaliación
O órgano correspondente concederá as axudas e subvencións segundo os criterios que a
continuación se sinalan, de forma que cada solicitante poderá obter 10 puntos máximo,
repartidos como segue:
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1. Número de socios da asociación e número de persoas beneficiadas directa ou
indirectamente polo conxunto das actividades programadas ou realizadas durante o ano
2008: 3 puntos máximo.
2. Orzamento das actividades e/ou obras propostas ou realizadas no ano 2008: 2 punto
máximo.
3. Contribución económica da entidade: 2 punto máximo.
4.- Interese e necesidade das actividades e/ou obras propostas ou realizadas en 2008: 3
puntos máximo.
A Comisión de Avaliación formularalle a súa proposta á Xunta de Goberno que, logo do
informe da Intervención municipal, adoptará a resolución motivada que proceda. A
proposta deberá conter a relación de solicitantes para os que se propón a subvención, a
súa contía e os criterios de valoración que dean lugar á proposta.
7.- Obrigas dos beneficiarios/as
Serán obrigas das entidades beneficiadas:
a) Realizar ou ter realizadas as actividades e/ou obras obxecto de subvención.
b) Acreditar o cumprimento da finalidade para a que se concede a subvención, coa
presentación dos documentos xustificativos (orixinais ou copias compulsadas) dos
gastos realizados.
c) Someterse ás actuacións de comprobación por parte do Concello e ás de control
financeiro que corresponda á Intervención municipal, así como facilitar a información
que o Consello de Contas de Galicia lles requira.
d) Comunicarlle ao Concello, tan pronto como se coñeza, a concesión de subvencións
solicitadas a outras entidades públicas ou privadas para o mesmo fin.
e) Sinalar en todo tipo de publicidade que a actividade subvencionada conta co
financiamento do Concello de Teo.
f) Asumir todas as responsabilidades legais e civís das actividades e/ou obras que se
realizan.
g) Cumprir con calquera outra obriga disposta no artigo 14 da LXS.
O incumprimento dalgunha destas obrigas poderase resolver coa suspensión do
pagamento da subvención ou co seu reintegro.
8.- Notificación e publicidade da resolución
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Unha vez concedida a subvención, procederase á súa notificación a todos os solicitantes
de forma fidedigna, nun prazo máximo de un mes dende a finalización do prazo de
presentación de solicitudes.
A relación de subvencións concedidas baixo esta convocatoria, publicarase no taboleiro
de anuncios do Concello, nun prazo máximo dun mes a partir da data de resolución.
Contra a desestimación expresa ou presunta das solicitudes presentadas, poderanse
formular os recursos que procedan.
9.- Documentación para a xustificación
A xustificación da subvención farase coa presentación no Rexistro xeral do Concello
dos seguintes documentos:
a) Memoria de actuación xustificativa debidamente cuberta, segundo o modelo
normalizado facilitado polo Concello.
b) Memoria económica xustificativa debidamente cuberta,e segundo modelo
normalizado.
c) Acreditación da realización de gastos, da forma seguinte:
- As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades que xeren gastos
de persoal, xustificaranse mediante facturas ou nóminas orixinais, ou as súas fotocopias
debidamente compulsadas. Así mesmo deberanse achegar as fotocopias dos NIF
pertencentes ás persoas afectadas.
- Os gastos relacionados coa adquisición

de material xustificaranse coas

correspondentes facturas, ou as súas fotocopias debidamente compulsadas (ou
documentos acreditativos do gastos substitutivos da factura contemplados no artigo 4 do
RD 1496/2003 representativos dos gastos realizados), sendo obrigada a relación entre a
actividade e o material adquirido. As facturas deberán conter, como mínimo, os
seguintes requisitos:
• Nome, razón social e NIF ou CIF de quen emite a factura.
• Desglose do IVE ou imposto correspondente; no caso de exención, deberá facerse
constar expresamente na factura.
• Descrición, polo miúdo, do servizo prestado.
• Número de factura, data e lugar de emisión e denominación de “factura”.
• Selo ou lenda de “cobrado”, “pagado”, “recibín” ou similar.
- En ningún caso se admitirán como xustificantes de gasto os correspondentes a
actividades en cuxo financiamento participase o Concello de Teo.
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- As entidades deberán presentar xustificantes pola totalidade dos gastos efectuados para
cada unha das actividades ou obras subvencionadas. De non ser así, o Concello
modificará as contías en proporción ao efectivamente xustificado.
- As facturas deberán corresponder ao período da subvención.
Unicamente serán subvencionables os que respondan de maneira indubidable á natureza
da actividade ou obra subvencionada e se realicen no prazo establecido. Ademais
deberán estar efectivamente pagados con anterioridade á xustificación da subvención.
10.- Prazo de xustificación de gastos
O

prazo

de

presentación

no

Rexistro

xeral

dos

xustificantes

rematará

improrrogablemente o día 30 de novembro de 2008, e comeza a contar dende o día
seguinte á comunicación da concesión da subvención.
De non presentar a xustificación dentro do prazo establecido nestas bases ou non
desistir de forma motivada e por escrito dentro do mesmo prazo, entenderase que desiste
da súa petición e que se perde o dereito ao cobro. Neste caso procederase á anulación do
correspondente compromiso por resolución da Alcaldía.
Estes prazos, así como o de presentación de solicitudes, entenderanse sen prexuízo do
prazo de dez días, que se concederá no caso de presentación de documentación
incompleta.
11.- Pagamento da subvención
O pagamento da subvención concedida farase efectivo unha vez xustificados totalmente
os gastos realizados.
Vista a documentación xustificativa presentada, efectuarase unha nova fiscalización por
Intervención e, unha vez aprobada, procederase a dar orde de pago por Alcaldía nos
casos que procedan.
No suposto de presentar a totalidade dos xustificantes de pagamento requiridos e que se
certifique o cumprimento dos obxectivos con respecto ás previsións iniciais, aboarase a
totalidade da subvención.
Disposición derradeira
Para o non previsto nesta convocatoria será de aplicación o disposto na LXS do 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, o RD 887/2006, Regulamento de Subvencións, e na
Regulamento de Subvencións do Concello de Teo.”
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3º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.
Sendo as trece horas e cincuenta minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA XERAL

Virginia Fraga Díaz

8

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 11 DE AGOSTO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 11 de agosto de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª
Carme Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey
Martínez..
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos tres membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de
licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A D. FRANCISCO LAGO RÍOS, en representación de HERMANOS LAGO RÍOS, S.L.,
licenza para construción dun edificio de sótano, planta baixa e primeira, destinado a
vivendas (12 vivendas), en Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado
polo arquitecto Sergio L. Paniccia.
Expediente núm: 229.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 28.05.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.

-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA PLURIFAMILIAR.
-Arquitecto director das obras: SERGIO L. PANICCIA.
-Arquitecto técnico director: FRANCISCO ANTONIO FRAGOSO PENA.
-Edificabilidade: 0,40 m2/m2 (p. Bruta).
-Altura máxima: B+1+BC, 6,10 m.
-.Recuamento á aliñación: Alineación oficial. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente
máxima de cuberta: 30º. Altura do cumio: 3,45 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 535.058,75 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10.701,18 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 1.969,34 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 12.790,52 euros.
1.2. A D. IGNACIO IGLESIAS VILLAR, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada, en Casalonga, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Francisco Javier Armas Angulo.
Expediente núm: 230.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 11.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).

-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: FRANCISCO JAVIER ARMAS ANGULO.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,34 m2/m2 (p. Bruta)
-Altura máxima: B+1 6,70 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 16,27% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: Alineación oficial. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de
cuberta: 0º. Altura do cumio: 0 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 97.662,25 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.953,25 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 63,96 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.137,21 euros.
1.3. A Dª. ESTHER GÓMEZ BOQUETE, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada, en A Igrexa, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 231.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 11.03.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).

-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,06 m2/m2 (p. Bruta)
-Altura máxima: S+B+A 5,48 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 4,06% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 66%. Altura do cumio: <3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 113.014,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.260,28 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,80 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.561,08 euros.
1.4. A D. BRAIS JORGE DEL RÍO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada, en A Pedreira, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos arquitectos
Blanca Carballal Mariño e Ismael Aneiros Rodríguez.
Expediente núm: 232.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 18.03.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.

-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: BLANCA CARBALLAL MARIÑO E ISMAEL ANEIROS RODRÍGUEZ.
-Arquitecto técnico director: SANTIAGO REY CONDE.
-Edificabilidade: 0,30 m2/m2
-Altura máxima: B+1 4,75 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 30%. Recuamento á aliñación: 8 m. do
eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 11%. Altura do
cumio: 2,12 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 123.007,95 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.460,16 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.640,16 euros.
1.5. A D. DANIEL NOVO PEREIRA, en represenación de COMUNIDADE DE
PROPIETARIOS U-1-A, licenza para instalación dun ascensor na U-1-A de Os Tilos,
segundo proxecto redactado pola arquitecta Sonsoles Borobio Sanchiz.
Expediente núm: 233.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 15.05.2008.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 710,00 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
Total: 770,00 euros.

1.6. A D. ANTONIO CASTROAGUDÍN VALLADARES, licenza para construción dun
galpón de 25 m2 na finca situada en Vilares de Rúa de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 234.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
1.7. A Dª. CRISTINA VARELA CREGO, licenza para construción dun cerre segundo
proxecto técnico presentado, en Vilares de Rúa de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 235.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento das condicións do informe favorable de Patrimonio, de xeito que
a parte opaca do peche sexa enfoscada con morteiro e pintada nun cor non agresivo o
entorno (blanco, marfiles, ocres), e se complete o peche pola parte interior coa
plantación de especies vexetais autóctonas.
-Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.

-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 140,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 200,88 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.8.- Escrito asinado por PROFICA 2000 S.L., de data 29.10.2007, con rexistro de entrada
no Concello núm. 8.474, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 1.08.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
tres membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a
PROFICA 2000 S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-11/08), para tres
vivendas unifamiliares illadas en Regoufe, parroquia de Luou, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 124/05, de data 18.04.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 270,00 €.
1.9.- Escrito asinado por Dª. OFELIA DUTRENIT ZORRILLA, de data 6.03.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 1.878, do 7.03.2008, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 1.08.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
tres membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª.
OFELIA DUTRENIT ZORRILLA, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O12/08), para unha vivenda unifamiliar illada en Os Verxeles, parcela nº 91, parroquia de
Oza, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 208/06, de data
28.12.2006.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

4º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
5º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.

Sendo as …….. horas e …….. minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

A SECRETARIA XERAL

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 18 DE AGOSTO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 18 de agosto de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª
Carme Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey
Martínez..
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de
licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A Dª. ANA FILLOY LORENZO, en representación de VEIGA DE GRIOY, S.L., licenza
para construción dun edificio de sótano, planta baixa e primeira, destinado a vivendas
(16 vivendas), en Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto Antonio
González Gil.
Expediente núm: 236.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 7.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.

-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA PLURIFAMILIAR.
-Arquitecto director das obras: ANTONIO GONZÁLEZ GIL.
-Arquitecto técnico director: BENIGNO CARBALLO LOUZAO.
-Edificabilidade: 0,40 m2/m2 (p. Bruta).
-Altura máxima: B+1, 6,24 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20,81%. Recuamento á aliñación: 8 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 30º. Altura
do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: No
-Presuposto: 590.560,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 11.811,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 2.792,80 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 14.724,00 euros.
1.2. A D. ALBERTO DEVESA RICO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada, en San Domingo, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto
Elia Esraviz Prado.
Expediente núm: 237.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 10.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).

-A distancia mínima de 3 metros a lindeiros será de calquer parte da edificación
incluindo os aleiros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ELIA ESRAVIZ PRADO.
-Arquitecto técnico director: JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA.
-Edificabilidade: 0,05 m2/m2 (p. Bruta)
-Altura máxima: B+1 4,42 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 3,0% (p. Neta). Recuamento á aliñación:
10 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta:
66,00%. Altura do cumio: 2,10 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 147.000,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.940,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 254,25 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 3.314,25 euros.
1.3. A Dª. Mª MERCEDES SOUTO ABEIJÓN, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada, en Cabovila, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto José Luis Ruíz Jainaga.
Expediente núm: 238.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 7.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).

-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JOSÉ LUIS RUÍZ JAINAGA.
-Arquitecto técnico director: CELSO JOSÉ PEDREIRA PÉREZ.
-Edificabilidade: 0,17 m2/m2 (p. Bruta)
-Altura máxima: B, 3,00 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 17% (p. Neta). Recuamento á aliñación:
>8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta:
<80%. Altura do cumio: <3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 105.296,26 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.105,93 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.285,93 euros.

4º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
5º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.

Sendo as …….. horas e …….. minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

A SECRETARIA XERAL

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 1 DE SETEMBRO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14 horas do día 1 de setembro de 2008,
reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar
a sesión ordinaria correspondente ó día da data.

ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, D. Andrés
Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asiste: Dª Carme Hermida Gulías.
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As
licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A D. MARCOS AMENEIRO CALVO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada, en “Veiga de Outeiro”, parroquia de Reis, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Carlos Bóveda Casado.
Expediente núm: 239.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 11.07.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
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-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE
APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será
necesaria unha certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: CARLOS BÓVEDA CASADO.
-Arquitecto técnico director: MARÍA FERNÁNDEZ BLANCAFORT.
-Edificabilidade: 0,25 m2/m2 (p. Bruta)
-Altura máxima: B+1 6,50 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 19,00% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: 19,87 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de
cuberta: 30,00%. Altura do cumio: 1,29 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 115.201,34 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.304,03 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.484,03 euros.
1.2. A D. JOSÉ SABORIDO GARCÍA, licenza para rehabilitación dunha vivenda
unifamiliar situada en Constenla, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado
pola arquitecta Clara González Gil.
Expediente núm: 240.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, básico e execución, visados no colexio
oficial de arquitectos con data respectivamente 31.03.2008 e 5.06.2008, sen modificar
volume nin superficie.
-Dará cumprimento das condicións do informe favorable de Patrimonio Exp: 782/08 de
data 23.07.2008.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán peresentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE
APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será
necesaria unha certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.342,51 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 270,32 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 2.732,83 euros.
1.3. A D. MANUEL CORNES SIEIRA, licenza para construción de un cerre de 150
ml., na finca nº 197 de Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 241.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais, debendo cunprir as
condicións do artigo 42.1.c da Lei 9/2002, non podendo superar a parte opaca a altura
de 1 metro que se deberá realizar con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 93,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 153,33 €.
1.4. A Dª. ISABEL MÍGUEZ BAO, licenza para construción de un cerre de 55 ml., na
finca nº 253 de Regoufe, parroquia de Luou.
Expediente núm: 242.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Cumprirá as condicións da autorización de Diputación.
-Situará a base do cerre na mesma cota que a pista, desprazando a cuneta ata o borde do
cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 34,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 94,22 €.
1.5. A D. ANTONIO ALDREY PEGITO, licenza para construción de un cerre de 167
ml., en Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 243.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista principal e a 4 metros do eixe da pista
posterior, situando a súa base na mesma cota que as pistas actuais, desprazando a cuneta
ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 351,23 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 411,23 €.
1.6. A D. XOÁN COSTOYA SECO, licenza para reparación de cerre consistente en
revestido con material tradicional, na finca nº 1123 de Vilar, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 244.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán de conservación do cerre consolidado existente, utilizando materiais de
acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002 e adaptandoo as condicións das normas
subsidiarias vixentes referentes a altura máxima da parte cega, de xeito que non acade
unha altura máxima de 90 centímetros no punto medio con respecto a rasante da vía
pública.
-O revestido será con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de
formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 6,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,22 €.
1.7. A D. JOSÉ ABEL MECIAS, en representación de PROMOCIONES VILCAME
S.L., licenza para construción de un cerre de 44 ml. polo fronte de dúas parcelas, en
Pedra, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 245.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual, desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 27,38 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 87,38 €.
1.8. A Dª. BALBANERA RAÍCES CALVO, licenza para retellado da vivenda de 96 m2
e construción dun cerre de 130 ml., con bloques, postes e arame, en Sisto, nº 18, finca nº
1067 de concentración parcelaria, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 246.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Tellado:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Manteranse estrictamente as características constructivas tradicionais e as pendentes da
cuberta.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
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clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
Cerre:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 140,62 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 200,62 euros.
1.9. A D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, licenza para retellado da vivenda de
120 m2 na finca situada en Lamas, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 247.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 euros.
1.10. A Dª. Mª DEL CARMEN SALGUEIRO ESTÉVEZ, licenza para retellado da
vivenda de 100 m2 na finca nº 6 de Cerdeira, parroquia de Vilariño.
Expediente núm: 248.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Manteranse estrictamente as características constructivas tradicionais e as pendentes da
cuberta.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
1.11. A D. EUGENIO SOUTO BLANCO, licenza para retellado da vivenda de 70 m2
en Calvario, parroquia de Reis.
Expediente núm: 249.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio, Expte.748/08.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 103,55 euros.
1.12. A D. RAFAEL PARADELA RODRÍGUEZ, licenza para obras de conservaciónretellado da cuberta de 120 m2 en Fixó, parroquia de Calo, no borde da estrada nacional
N-550, segundo plano de situación.
Expediente núm: 250.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións que indica o informe favorable de Fomento de data
22.05.2008, Expte. L-550-30/08.
-As obras serán exclusivamente as mínimas de conservación e mantemento do uso
preexistente en cumprimento do artigo 103 da Lei 9/2002.
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 euros.
1.13. A D. ADOLFO CASTRO DÍAZ, licenza para obras de retellado da vivenda de
200 m2 en Chao do Río, parroquia de Reis.
Expediente núm: 251.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable do Servizo de Estradas da Consellería de
Política Territorial O.P. e Transportes da Xunta de Galicia de data 12.08.2008, Expte.
OT205G 2008/000039-1, executando as obras sen modificar a estructura nin as
dimensións.
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente en
cumprimento do artigo 103 da Lei 9/2002.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 124,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 184,44 euros.
1.14. A D. MANUEL VILACOBA IGLESIAS, licenza para retellado da vivenda de 72
m2, reparación de revestimento exterior de 100 m2 e pintura de 100 m2 en Seixos,
parroquia de Luou.
Expediente núm: 252.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Manteranse estrictamente as características constructivas tradicionais e as pendentes da
cuberta.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 86,36 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 146,36 euros.
1.15. A D. MARTÍN BERMÚDEZ DE LA PUENTE, en representación de
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS U-5-B, licenza para obras menores de
reposición de canalóns e baixantes de pluviais no edificio U-5-B de Os Tilos, segundo
memoria valorada redactada polo técnico Luis Villar Folla-Cisneros.
Expediente núm: 253.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da mesma Lei 9/2002.
-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das
obras, e de tódalas normativas de seguridade vixentes.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 132,99 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 192,99 euros.
1.16. A D. JESÚS ANTONIO CAO BARREIRO, licenza para reparación e reposición
de portas e ventás, recebo, pintura de fachada na vivenda situada en Reboredo,
parroquia de Bamonde.
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Expediente núm: 254.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 36,72 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 96,72 euros.
1.17. A D. JOSÉ MANUEL CORBELLE CALVIÑO, licenza para apertura de portal de
6 metros de ancho en cerre existente na finca nº 343, en Fontenlo, parroquia de Teo.
Expediente núm: 255.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O portal instalarase a distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais tradicionais da zona.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 100,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 160,00 euros.
1.18. A MADERAS AMAZONAS S.L., licenza para obras de construción de dúas
rampas de acceso de 9 metros, con tubos de formigón, ás fincas nº 274 e 1274 de Vilar
de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 256.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A canalización situarase pegada ao cerre e a distancia máis lonxe posible do eixe da
estrada.
-Afirmarase en perfectas condicións co mesmo material da pista pública. A tubería terá
unha sección mínima de 40 centímetros de diámetro.
-O pavimento sobre o tubo situarase na mesma cota que a pista actual.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 13,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 73,00 euros.
1.19. A D. JOSÉ MANUEL RÍOS BRAÑA, licenza para obras de canalización en
camiño con auga da traida municipal en Procelas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 257.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona, instalando a tubería a unha profundidade mínima de 80
centímetros para evitar roturas por parte das maquinas de obras públicas.
-Dará cumprimento das condicións técnicas da compañía adxuditataria Aquagest.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 6,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,00 euros.
1.20. A Dª. LOURDES SILVA CONDE, licenza para instalación dunha pérgola na
fachada da vivenda existente en Solláns, finca nº 2232-1 “Morosas”, parroquia de Calo.
Expediente núm: 258.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán a estructura da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-Retranquearase un mínimo de 3 metros a lindeiros.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 84,73 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 144,73 euros.
1.21. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para cruce de pista e baixo
beirarrúas de Igrexa, parroquia de Calo, segundo proxecto que se xunta (SDG:
218307030240), para subministro eléctrico a vivendas en construción, na pista IgrexaSocastro.
Expediente núm: 259.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións.
-Executarase de acordo coa normativa sectorial vixente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
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-Aportará aval que garante a reposición de danos sobre viais públicos por importe de
600 €.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 205,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 265,00 €.
2º) LICENZAS DE APERTURA.
2.1.- Dada conta do escrito asinado por D. MANUEL BOUZAS LOUZAO, de data
3.03.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 2035, do 12.03.2008, no que
solicita licenza para apertura dun establecemento destinado á venda e reparación de
artigos de prata (epígrafe 659.5), en Cacheiras, Edificio Las Palomas, local 5 (metade).
Vistos, a documentación redactada polo arquitecto técnico Manuel Vence, incluindo a
certificación técnica de solidez e seguridade, o certificado de accesibilidade e o
certificado de seguridade en caso de incendio asinados pola arquitecta Mª Jesús Bouzas
Louzao, o informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de
data 12.08.2008 e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MANUEL BOUZAS LOUZAO (expte. AP-8/08) a licenza que
solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
108,86 euros.
3º) APROBACIÓN DE PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE: SANEAMENTO E
DEPURACIÓN EN REGOUFE.
3.1. Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade
e saúde da obra de “Reformado do proxecto de saneamento e depuración en Regoufe”,
de data 21.08.2008, e o correspondente plan de seguridade e saúde, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda aprobar
dito plan.

4º) CONTRATACIÓN.
4.1. TEO MODERNIZA
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Á vista do expediente tramitado para a contratación do servizo de implantación do Plan
de Modernización Administrativa do Concello de Teo “Teo Moderniza”, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acordou:
1º.- Aprobar o expediente para a contratación do servizo de implantación do Plan de
Modernización Administrativa do Concello de Teo “Teo Moderniza”, polo trámite de
urxencia, de acordo co establecido no artigo 96 da Lei 30/2007 da Lei de Contratos do
Sector Público, tendo en conta os prazos dos que se dispón para a xustificación das
subvencións concedidas para este servizo.
2º.- Aprobar os pregos de clausulas correspondentes, que se transcriben a continuación:
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVICIO DE
IMPLANTACIÓN DO PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE
TEO “TEO MODERNIZA”

PRIMEIRA.- OBXECTO E NATUREZA DO CONTRATO
O presente contrato ten por obxecto o desenvolvemento e implantación dun conxunto de
módulos baseados en software libre para implantación do plan de modernización
administrativa do Concello de Teo “Teo Moderniza” dentro do programa de modernización
local, para avanzar na mellora dos servicios de xestión e atención ós veciños, de acordo co
Prego de prescricións técnicas que figura como Anexo deste Prego e que se considera parte
integrante do mesmo.
En caso de contradicción entre o Prego de cláusulas administrativas e o Prego de prescricións
técnicas prevalecerá o primeiro.
O contrato ten a cualificación de contrato administrativo de servicios, de acordo co establecido
no artigo 10 en relación co 9.3.b) da Lei 30 /2007, de contratos do sector público.
SEGUNDA.- PROCEDEMENTO DE SELECIÓN.
O contrato adxudicarase por procedemento aberto de conformidade co artigo 141 e seguintes
da Lei 30/2007, de contratos do sector público., e tramitación urxente en aplicación do
establecido no artigo 96 da referida LCSP.
As proposicións valoraranse atendendo a varios criterios de adxudicación directamente
relacionados co obxecto do contrato, en aplicación do artigo 134 da Lei 30/2007 de CSP e de
conformidade co establecido na cláusula 12 Prego de prescricións técnicas.
TERCEIRA.- PREZO DE CONTRATO.
O valor estimado do contrato ascende a cento noventa e tres mil cento tres euros con
corenta e cinco céntimos (193.103,45 euros) e trinta mil oitocentos noventa e seis euros
con cincuenta e cinco céntimos (30.896,55 euros) de IVE.
O prezo abonarase con cargo a partida 121/627.00 do vixente Orzamento Municipal.
No prezo ofertado polos licitadores deberá incluírse tanto o prezo estimado do contrato como o
do imposto sobre valor engadido, que se indicará como partida independente de acordo co
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establecido no artigo 75.2 da LCSP, así como os demais tributos que sexan de aplicación de
conformidade coa lexislación vixente.
CUARTA.- REVISIÓN DE PREZOS
Dadas as características do contrato non procederá a revisión de prezos polo que non se
aplicará ningunha formula de revisión de prezos.
QUINTA .- PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO
O contrato deberá realizarse no prazo de catro meses dende a data de formalización do
contrato, coas especificacións do prego de características técnicas.
SEXTA.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR
Poderán licitar, por si ou por medio de representante as persoas naturais ou xurídicas,
españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar, non se atopen incursas
nalgunha das circunstancias enumeradas nos artigos 43 e 49 da LCSP, e que teñan a
clasificación V-2-a) .
Non obstante os licitadores non españois de estados membros da Comunidade Europea só
teñen que acreditar ante o órgano de contratación a súa solvencia económica, financeira e
técnica.
SEPTIMA.- UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS
A administración poderá contratar con unión de empresarios que se constitúan temporalmente
ó efecto de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.
A estes efectos cada unha das empresas que compoñan a unión temporal deberán indicar as
súas circunstancias así como asumir o compromiso de constituírse formalmente en unión
temporal no suposto de que resulte adxudicataria do contrato.
A efectos de clasificación da unión temporal estarase ó disposto no artigo 56.5 da LCSP.
OITAVA.- PERFIL DO CONTRATANTE
O anuncio de licitación publicarase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil do contratante co
fin de asegurar a transparencia e acceso á información.
Os interesados, de conformidade co establecido nos artigos 42 e 126 da LCSP, poderán
consultar os datos relativos á licitación no páxina Web do Concello concellodeteo.com .
NOVENA.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS E DOCUMENTACIÓN
As ofertas presentaranse no rexistro xeral do Concello de Teo, en horario de atención ao
público, dentro do prazo de once dias naturais contados a partir do día seguinte ao de
publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia e no Perfil do contratante.
Así mesmo as proposicións poderán presentarse, por correo, por telefax, ou por medios
electrónicos, informáticos ou telemáticos, en calquera dos lugares establecidos no artigo 38.4
da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común.
Cando as proposicións se envíen por correo, o empresario deberá xustificar a data de envío e
anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante télex, fax ou telegrama no

18

mesmo día, consignándose o número do expediente, título completo do obxecto do contrato e
nome do licitador.
A acreditación da recepción do referido télex, fax ou telegrama efectuarase mediante dilixencia
extendida no mesmo polo Secretario municipal, na que se fará constar que a proposición foi
presentada dentro do prazo.
Os medios electrónicos, informáticos e telemáticos utilizables deberán cumprir os requisitos
establecidos na disposición adicional décimo novena da LCSP.
Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición, nin poderá subscribir ningunha
proposta en unión temporal con outros se o fixo individualmente, tampouco poderá figurara en
máis dunha unión temporal. A infracción destas normas dará lugar á non admisión de todas as
propostas por él asinadas.
A presentación dunha proposición supón a aceptación incondicionada polo empresario das
cláusulas do presente Prego.
As proposicións para tomar parte na licitación presentaranse en dous sobres pechados,
asinados polo licitador e con indicación do domicilio a efectos de notificacións, nos que se fará
constar a denominación do sobre e a lenda «Proposición para licitar á contratación do
servicio de implantación do plan de modernización administrativa do Concello de Teo
“Teo modeniza”». A denominación dos sobres é a seguinte:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

— Sobre «B»: Proposición Económica e Documentación Técnica.
Os documentos a incluír en cada sobre deberán ser orixinais ou copias autentificadas,
conforme á lexislación en vigor.
Dentro de cada sobre, incluiranse os seguintes documentos así como unha relación numerada
dos mesmos:

SOBRE A, subtitulado “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”
Conterá a seguinte documentación:
a) Documentos que acrediten a personalidade xurídica do licitador.
a).1.- Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.
a).2.- Persoas xurídicas: escritura de constitución, modificación no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil se este requisito fose esixible, ou estatutos ou acto fundacional no que
consten as normas polas que se regula a súa actividade inscritos no correspondente rexistro
oficial.
-Fotocopia compulsada da tarxeta de identificación fiscal.
a).3.- Empresarios comunitarios: a personalidade xurídica das empresas non españolas
que sexan membros da Unión Europea acreditarase mediante a inscrición no rexistro
procedente de acordo coa legislación do Estado onde esté establecida ou mediante a
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.
a).4.- Empresarios non comunitarios: a pesonalidade das empresas extranxeiras que non
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pertenzan a Unión Europea acreditarase mediante un informe da Misión Diplomática
Permanente de España no estado correspondente ou da oficina Consular do ámbito territorial
onde radique o domicilio da empresa.
b) Documentos que acrediten a representación.
Cando o licitador non actue en nome propio ou se trate dunha sociedade ou persoa xurídica,
presentará copia notarial do poder de representación, bastanteado pola Secretaria da
Corporación.
Se o licitador fose persoa xurídica, este poder deberá figurar inscrito no Rexistro Mercantil,
cando sexa esixible legalmente.
Igualmente a persoa con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar
fotocopia compulsada do seu documento nacional de identidade.
c) Declaración responsable de non estar incurso nunha prohibición para contratar
das recollidas no artigo 49 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector
Público.
Esta declaración incluirá a manifestación de atoparse ao corrente do cumprimento das
obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen
prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da
adxudicación definitiva, polo empresario que resultou adxudicatario provisional.
d) Clasificación empresarial
A clasificación empresarial acreditarase mediante certificación expedida pola Xunta Consultiva
de Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda (ou órgano correspondente da
Comunidade Autónoma de Galicia) de que o licitador está clasificado nos grupos, subgrupos e
categoría que se especifican na cláusula quinta deste Prego.
Non obstante as empresas non españolas de estados membros da Comunidade Europea que
non estean clasificadas será suficiente que acrediten a súa solvencia económica e financeira
por calquera dos medios ós que se refire o artigo 64 da LCSP e a súa solvencia técnica
mediante relación dos servicios prestados nos últimos tres anos relacionados co obxecto de
contrato, acompañada dos certificados de boa ejecución dos maís importantes e a relación de
persoal técnico e das unidades técnicas participantes no contrato, de acordo co establecido no
artigo 67, apartados a) e b).
e) Rexistro oficial de contratistas
Os licitadores que estean inscritos nos rexistros oficiais de licitadores do Estado, Comunidades
Autónomas ou no rexoistro de contratistas da Deputación Provincial de A Coruña poderán
indicar o rexistro no que setán inscritos acompañando a correspondente certificación cos datos
os que se refire o artigo 303 da LCSP, quedando neste caso dispensados de presentar os
datos que figuran inscritos.
Os licitadores que figuren inscritos no Rexistro de empresas contratistas da Deputación
Provincial de A Coruña poderán presentar o número de inscrición no Rexistro quedando
dispensados de presentar os documentos referenciados nos apartados a) e b) así como a
acreditación da clasificación empresarial, sempre que os citados documentos estén vixentes.
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f) Documento que xustifique ter constituída a garantía provisional
g) Declaración de sometemento á xurísdición española
As empresas estranxeiras presentarán declaración de someterse á Xurisdición dos Xulgados e
Tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdicional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitador.
h) Índice de documentos
Dentro do sobre uncluírase unha páxina independiente co índice dos documentos que o
integran.

SOBRE B, subtitulado: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA E
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”
Conterá a seguinte documentación:
a) Proposición económica.- A proposición económica presentarase conforme ao
seguinte modelo:

«D. _________________________, con domicilio a efectos de
notificacións en _____________, r/ ____________________, n.º ___, con DNI
n.º _________, en representación da entidade___________________, con CIF
n.º ___________, decatado do expediente para a contratación do servicio de
implantación do plan de modernización administrativa do Concello de Teo, “Teo
Moderniza” mediante procedemento aberto, anunciado no BOP e no Perfil de
contratante do Concello de Teo, fago constar que coñezo os Pregos que sirve
de base ao contrato que acepto integramente, e tomo parte na licitación
comprometéndome a levar a cabo o obxecto do contrato polo importe seguinte:
Prezo

sen

IVE………………………………….

euros

e…….………………………euros

correspondentes ao Imposto sobre o Valor Engadido.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Sinatura do licitador,

Asdo.: _________________».
b) Documentos que permitan á Mesa de Contratación valorar as condicións das
ofertas segundo os criterios de adxudicación.
Deberá conter toda a documentación precisa para valorar as ofertas de acordo cos criterios de
adjudicación especificados na base 12 do Prego de prescricións técnicas.

DÉCIMA.-GARANTÍA PROVISIONAL
Os licitadores terán que constituir unha garantía provisional por importe de 5.700 euros de
acordo co establecido no artigo 91da LCSP, e que poderán presentar en calqueira das formas
previstas no artigo 84 do referido texto.
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Esta garantía quedara extinguida automáticamente coa adjudicación definitiva do contrato
sendo devolta inmediatamente ós licitadores.
DÉCIMO PRIMEIRA.- MESA DE CONTRATACIÓN
A Mesa de contratación, de acordo co establecido no punto 10 da disposición adicional
segunda da LCSP estará constituida da seguinte forma:
- O Alcalde ou concelleiro que o sustitúa, que actuará como presidente da Mesa.
- A Secretaria Xeral do Concello.
- A Interventora do Concello.
- O Concelleiro de Urbanísmo, Vivenda e Infraestructuras
- O veceiro do grupo municipal de INTEO
- Un/unha funcionario/a do Concello designada pola Alcaldía, que actuará como secretario/a da
Mesa.
No caso de que os membros da Mesa non poidan acudir por causa justificada serán sustituidos
polos suplentes que se indican: a Secretaria e a Interventora do Concello polo funcionario/a
que legalmente as sustitúan, o Concelleiro de Urbanísmo, Vivenda e Infraestructuras pola
Concelleira de educación e mocidade e o voceiro de INTEO polo concelleiro que este designe.
DÉCIMO SEGUNDA.- APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

A Mesa de Contratación constituirase o terceiro día hábil seguinte o da
finalización do prazo de presentación das proposicións, ás nove horas,
para proceder a cualificarión da documentación administrativa contida
nos sobres «A».. Se cadrase sábado trasladarase ó seguinte día hábil.
A Mesa de contratación, se o estima oportuno, poderá conceder un prazo,
non superior a tres días, para que os licitadores corrixan os defectos ou
omisións emendables que observe na documentación presentada.
Posteriormente, procederá á apertura e exame do sobre «B», podendo nese momento a Mesa
solicitar cantos informes técnicos considere precisos.
Recibidos os informes, e reunida de novo a Mesa de Contratación, realizará proposta de
adxudicación provisional ó órgano de contratación.
A proposta de adxudicación non crea dereito algún a favor do licitador proposto fronte á
Administración. Non obstante, cando o órgano de contratación non adxudique o contrato de
acordo coa proposta formulada deberá motivar a súa decisión.
A adxudicación provisional do contrato deberá ser notificada aos licitadores e publicada no
BOP e no perfil do contratante.
DÉCIMO TERCEIRA.-.- GARANTÍA DEFINITIVA
O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato deberá constituír unha garantía do
5% do importe de adxudicación, excluído o Imposto sobre o valor engadido.
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Esta garantía poderá prestarse en calqueira das formas previstas no artigo 84 da LCSP e
responderá dos conceptos contemplados no artigo 88 da mesma.
DÉCIMO CUARTA.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
A elevación a definitiva da adxudicación provisional non poderá producirse antes de que
transcorran quince días hábiles contados desde o seguinte ó da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e no Perfil de contratante.
Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá aportar os documentos acreditativos de
estar ao corrente coas súas obrigacións tributarias e da Seguridade Social, de ter constituído a
garantía definitiva, e abonado todos os anuncios de licitación. Así mesmo, poderá esixirse ao
adxudicatario, motivadamente, que acredite de novo a súa personalidade e capacidade para
contratar.
A adxudicación definitiva deberá realizarse dentro dos cinco días hábiles seguintes a aquel en
que expire o prazo de quince días anterior, sempre que o adxudicatario presentase a
documentación sinalada e teña constituída a garantía definitiva.
Cando non proceda a adxudicación definitiva do contrato ao licitador que resultase
adxudicatario provisional por non cumprir este as condicións necesarias, procederase de cordo
co establecido no apartado 5 do artigo 135 da LCSP.
DÉCIMO QUINTA.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.
A formalización do contrato en documento administrativo efectuarase dentro dos cinco días
hábiles a contar desde a data da notificación da adxudicación definitiva, constituíndo este
documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público.
O contratista poderá solicitar que o contrato sexa elévado a escritura pública, sendo do seu
cargo os gastos ocasionados.
DÉCIMO SEXTA.- OBRIGACIÓNS DO ADXUDICATARIO
O adxudicatario queda obrigado o cumprimento do contrato de acordo coa proposta presentada
e con suxección ó establecido no presente Prego e no Prego de prescipcións tecnicas, sendo
responsable da calidade técnica dos traballos obxecto do contrato.
O contratista queda obrigado a adcribir á ejecución do contrato os medios materiais e persoais
suficientes para a súa execución
Serán de conta do contratista adxudicatario os gastos derivados do procedemento de
contratación incluidos os anuncios de licitación e adjudicación, ata un máximo de 1.900.- euros,
así como calqueira outros que resulten de aplicación.
O contratista está obrigado ó cumprimento do establecido no artigo 210 da LCSP para os
supostos de subcontratación.
Así mesmo estará obrigado o pago dos tributos locais e estatais que se deriven do contrato e a
solicitar as autorizacións e concesións que fosen necesarias para a ejecución do contrato.
O adxudicatario asume a responsabilidade por danos a terceiros, por causa imputable á
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empresa ou calqueira dos elementos adcritos ó contrato.
DÉCIMO SÉPTIMA.- PRAZO DE GARANTÍA
O obxecto do contrato queda suxeito a un prazo de garatía de un ano a contar dende a data de
recepción dos traballos.
O licitador deberá prestar un servicio de mantemento durante dous anos dende a finalización
do prazo de garantía.
Rematado prazo de garantía sen que se formulen reparos ós traballos executados, quedará
extinguida a responsabilidade do contratista.
DÉCIMO OITAVA.- EXECUCIÓN E MODIFICACIÓN DO CONTRATO
O contrato ejecutarse con subxección ó establecido neste Prego de condicións e no Prego de
prescricións técnicas e de acordo coas instruccións que ó efecto se darán polo órgano de
contratación na súa interpretación.
A Administración poderá modificar o contrato por razóns de interés público e para atender a
causas imprevistas, xustificando debidamente a súa necesidade e sempre que non afecten ás
condicións esenciais do contrato.
As modificacións do contrato formalizaranse de acordo co establecido no artigo 140 da Lei de
contratos do sector público.
DÉCIMO NOVENA.-RESOLUCIÓN DO CONTRATO
A resolución do contrato terá lugar nos supostos sinalados nos artigos 206 e 284 da LCSP e
será acordada polo órgano de contratación, de oficio ou a instancia do contratista.

VIXESIMA.- RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO
O contrato ten carácter administrativo e a súa preparación, adjudicación, efectos e extinción
rexeranse polo establecido neste Prego, e para o non previsto no mesmo sera de aplicación a
Lei 30/2007, de contratos do sector público, supletoriamente serán de aplicación as restantes
normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
A orde xurisdicional Contencioso-Adminitrativa será a competente para resolver as
controversias que xurdan entre as partes de conformidad eco establecido no arigo 21.1 da
LCSP.
Teo, 28 de agosto de 2008
O ALCALDE
Martiño Noriega Sánchez

ANEXO
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PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVICIO DE
IMPLANTACIÓN DO PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DO
CONCELLO DE TEO “TEO MODERNIZA”
1.- INTRODUCCIÓN
O obxecto deste Prego é establecer as condicións técnicas para a implantación do Plan de
modernización administrativa do Concello de Teo “Teo Moderniza”, dentro do marco de
proxectos de modernización administrativa local, ó amparo das convocatorias de “CIDADES
DIXITAIS 2007-2010” dentro do Plan Avanza da Xunta de Galicia e eModelL 2008 do M.A.P.
2.- OBXECTO DO CONTRATO
O obxecto do contrato é o deseño, desenvolvemento e implantación dunha plataforma de
administración electrónica que permita aos cidadáns o uso de tecnoloxías avanzadas na
tramitación de procedementos administrativos, impulsando os eServicios, así como a
planificación, programación e impartición de xornadas formativas de conformidade coa
proposta técnica do plan de modernización administrativa do Concello de Teo “Teo
Moderniza”.
A implantación da plataforma inclúe o conxunto de aplicacións e ferramentas software que
permitan a prestación do servicio así como a instalación dos servidores necesarios e a
integración coa páxina Web do Concello.
A infraestructura que sirva de base para a implantación dos e-Servicios, a través dunha
plataforma de tramitación electrónica en software libre e código aberto, permitirá a integración
coa plataforma @firma5 do Ministerio de Administracións públicas e coas pasarelas de pago
telemático de Red.es do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e outras pasarelas de
pago coas que o Concello de Teo poida establecer convenios
3.-ALCANCE DO SERVICIO
O proxecto “Teo Moderniza” comprende as accións estratéxicas seguintes, co alcance que se
determina na proposta técnica e neste Prego de prescricións técnicas que serven de base á
contratación:
*Normalización de procesos e definición da carta de servicios do Concello.
*Implantación e despregue
Source.

dunha plataforma de administración electrónica Open

*Implementación de procedementos administrativos e procesos internos na plataforma
de administración electrónica.
*Interoperabilidade administrativa.
A plataforma deberá incluír os procedementos básicos para a tramitación de expedientes
(rexistro de entrada/saída, notificación, subsanación, etc.) para as distintas áreas de xestión
municipal, e estará integrada por un conxunto de ferramentas que cubran todos os aspectos
necesarios para a implantación dos eServicios a través das seguintes etapas:
-Deseñador de procedementos (circuítos de tramitación, etc.)
-Interacción co cidadán: presentación telemática de solicitudes, consulta telemática, notificación
telemática, emisión de certificados, etc.
-Execución da tramitación propiamente dita.
Para isto a plataforma deberá reunir os seguintes requisitos clave:
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1.-Xeneralidade, de xeito que non se limite a solucionar procedementos concretos senón que
achegue ferramentas configurables para cada un dos aspectos necesarios na prestación dun eServicio.
2.-Arquitectura aberta, de maneira que nos casos nos que non resulte posible implemenar un
e-Servicio mediante a parametrización básica o sistema permita achegar un compoñente
desenvolvido para cubrir esta funcionalidade.
3.-Utilización de estándares. A aplicación terá que ser construída sobre a base software libre,
desenvolvido e/ou adaptado pola empresa adxudicataria.
4.- Minimización da dependencia respecto do proveedor. O proveedor deberá entregar o código
fonte da plataforma obxecto da contratación, así como unha licencia de uso , cando así o
requira a plataforma ofertada, que admita a súa modificación por parte do Concello de Teo.
5.- Capacidade para a interoperatividade con ferramentas de tramitación electrónica de outras
entidades públicas coas que puidera ter que relacionarse o Concello
A finalización da implantación do proxecto “Teo Moderniza” deberá existir unha “sede virtual”
que permita acadar os seguintes obxectivos:
* Implantar a administración electrónica no Concello de Teo
* Fomentar o uso dos servicios polos cidadáns e empresas
* Ofrecer servicios básicos dixitais
* Realizar actividades de formación dirixidas a distintos colectivos
* Difundir as ventaxas do uso dos e-Servicios.
A plataforma deberá dispoñer dos seguintes módulos:
a) Intranet que permita a comunicación directa de todo o persoal do Concello con acceso a
internet.
b) Utilidades para a xeración e deseño de formularios que permitan crear todo tipo de
formularios para a tramitación electrónica.
c) Rexistro telemático que permita o rexistro en modo autoservicio de todas as solicitudes ou
escritos que envíen os usuarios a través do portal e as comunicacións que o Concello remita
aos cidadáns.
Os cidadáns deberán recibir unha comprobación do envío efectuado a través do propio sistema
que dispoña da validez xurídica precisa.
d) Caixa de correo do cidadán que permita realizar trámites on-line co Concello a través dos
formularios e que posibilite ós cidadáns coñecer o trámite no que se atopan os expedientes
iniciados a través da Web.
e) Emisión de certificados que permita emitir certificacións en formato de documentos
electrónicos, tales como volantes de empadroamento.
f) Motor de expedientes que permita definir e automatizar os circuítos de sinatura para cada
un dos expedientes, para o que se incorporará a sinatura electrónica e a encriptación en
calquera estado do proceso, permitindo a xeración, tramitación e conservación de arquivos
electrónicos, que evite a necesidade de impresión para a súa sinatura antes de continuar co
seguinte estado.
Os expedientes serán arquivados electronicamente nos servidores, almacenando as sinaturas
electrónicas e pegadas dixitais correspondentes, para que teñan plena validez xurídica,
dotando o sistema dunha total confidencialidade.
g) Conexión á plataforma de sinatura electrónica que poderá utilizarse nos diferentes
puntos da tramitación, permitindo aplicala a calquera formato de arquivo (Word, XML, PDF,
HTML, AVI,....). A tecnoloxía de Clave Pública será multi PKI soportando as Autoridades de
Certificación recoñecidas polo MITYC e o DNI electrónico.
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Os sistemas de sinatura electrónica implantados permitirán utilizar os formatos de sinatura
XMLDSig, PKCS7 e PDF e as súas diferentes variantes, E-C, E-T e E-X Long, que permitan
dispoñer de documentos electrónicos con validez de longa duración.
Disporanse de dous ámbitos de sinatura electrónica:
-Sistema de sinatura en cliente
-Sistema de sinatura en servidor
O módulo de sinatura estará totalmente integrado co sistema de xestión de expedientes e
rexistro telemático.
A comprobación do estado de revogación do certificado será realizado en orixe e o sistema
soportará os seguinte métodos de consulta:
* OCSP
* CRL ( on-line e off-line cacheada nos servidores do Concello)
* CGI
* LDAP
h) Rexistro de entrada e saída de documentos, coas seguinte características:
-Servicio accesible para o conxunto de unidades administrativas do Concello.
-Funcionalidade de distribución automática da documentación de entrada ás distintas unidades
implicadas.
-Compulsa electrónica: os documentos físicos poderanse escanear e certificar de forma que
sexan dixitalmente válidos dende a súa entrada.
i) Sistema de xestión documental
j) Sistema de arquivo municipal que permita a custodia e referenciación dos expedientes
físicos e electrónicos, a xestión de depósitos, de cadro de clasificación en base á normativa
ISAD(G), así como a incorporación automatizada dos expedientes rematados.
4.-TECNOLOXÍA APLICABLE
4.1 Elementos Hardware
Todos os servicios indicados soportaranse con plataformas Intel Xeón ou equivalente, Linux,
Apache, Jboss ou Tomcat. O adxudicatario deberá aportar a solución de aloxamento do
proxecto durante a duración do mesmo e un período de garantía .
Unha posible configuración mínima sería a seguinte:
-Portal de tramitación do cidadán.- 2 servidores Intel Xeon dual ou equivalente.
-Intranet do empregado/plataforma de interoperabilidade municipal .- 2 servidores Xeon dual ou
equivalente.
-Almacenamento do servicio de custodia documental.- SAN/NAS escalable comenzando en
1TB.
Non obstante os licitadores propoñerán a infraestructura hardware precisa para asegura-lo
correcto funcionamento da plataforma que propoñan, sendo responsables do correcto
dimensionamento, instalación e operación de tódolos compoñentes.
No referente ás comunicacións os licitadores serán responsables de manter operativos os
accesos, tanto para os usuarios finais como para os usuarios do Concello, que deban operar
coa plataforma.
As propostas deberán indicar os sistemas de seguridade de todo tipo que se vaian implantar no
transcurso e evolución do proxecto.
A modo orientativo inclúese o esquema dunha posible arquitectura para o proxecto:
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4.2 Elementos Software
A plataforma atenderá os seguintes criterios :
- Uso de estándares abertos, Java, J2EE, XML, Linux,........
- Multiplataforma e multiusuario
- Soporte multiidioma: Galego e Castelán
- Uso de estándares de organización W3C, OASIS, UE_EITF,......
-Posibilidade de Interoperabilidade con outras plataformas e servicios da administración pública
como os servicios de intranet administrativa do MAP, do DNI electrónico e das pasarelas de
pagos de RED.ES ou doutras pasarelas de entidades recoñecidas.
-Sinatura electrónica: uso de @Firma5 do MAP.
-Interoperabilidade: uso de servicios Web SOAP.
-Frameworks: Spring, Hibernate, ..........
-Bases de datos: MySQL, PostgreSQL.
5.- METODOLOXÍAS UTILIZADAS
As metodoloxías a utilizar no Plan de modernización administrativa “Teo Moderniza” son as
seguintes:
ATRIO: Especificación
información.

sobre sistemas de almacenamento, tratamento e recuperación de

SICRES: Sistema de información común dos rexistros de entrada e saída.
ESTROFA: Especificacións para o tratamento de fluxos administrativos automatizados.
INDALO: Modelo de datos para o intercambio de información entre as Administracións
Públicas.
MÉTRICA 3: Metodoloxía de planificación, desenvolvemento e mantemento do sistema de
información.
EFFORTS: Mellora de eficacia enerxética do equipamento informático.
PROCESO UNIFICADO: Desenvolvemento do Software utilizando técnicas UML.
6.- PLAN DE FORMACIÓN
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O adxudicatario deberá desenvolver un plan de formación específico a través da impartición de
cursos apoiados do material didáctico axeitado e que serán como mínimo os seguintes:
*Curso de formación para persoal do Concello encargado da xestión.
*Curso de formación para administradores
*Curso de formación para dinamizadores da sociedade da información. Dirixido tanto a persoal
do Concello como a outros interesados que desexen asistir.
7.-PERIODO DE GARANTÍA E SOPORTE POSTERIOR
O período de garantía non será inferior a un ano a contar dende a finalización do contrato.
O licitador prestará un servicio de mantemento axeitado polo menos no período de dous anos
dende a finalización do prazo de garantía.
Na oferta do servicio de mantemento unha vez finalizado o prazo de garantía, especificarase o
custo anual e a frecuencia de actualización das versións e nivel do servicio.
8.-PRAZOS DE IMPLANTACIÓN
O prazo máximo de realización do obxecto do contrato é de 4 meses debendo estar
completados os traballos con anterioridade ó 20 de febreiro de 2009.
A implantación do servicio será gradual e farase en dúas fases:
1ª fase, normalización e definición de procedementos a implantar (Normalización de
procedementos) e Implantación de hardware e software de base (Implantación da plataforma),
que se executará no prazo máximo de dous meses.
2ª fase, implantación e posta en funcionamento da plataforma (Implantación de
procedementos) e de administración electrónica (Interoperatividade administrativa), que se
executará no prazo máximo de catro meses dende a formalización do contrato.
9.-DOCUMENTACIÓN DOS TRABALLOS
Como parte dos traballos obxecto do contrato, o adxudicatario deberá subministrar ó Concello
a documentación aplicable a cada un dos elementos que constitúen o sistema, sendo
propiedade exclusiva do Concello de Teo o Software agás nos casos nos que se trate de
código de fontes abertas baixo licencia GNU/GPL, sen que o contratista poida conservala, nin
obter copia ou facilitala a terceiros sen a autorización expresa do Concello.
O adxudicatario entregará a documentación en galego e nun formato electrónico estándar (
ODT, DOC ou PDF).
O sistema de aplicacións deberán contemplar as medidas necesarias para garantir a
seguridade que debe reunir o tratamento automatizado de datos de caracter persoal , de xeito
que cumpra a normativa vixente.
10.-TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA
Durante o desenvolvemento dos traballos obxecto do contrato e a duración do período de
garantía o adxudicatario comprométese, en todo momento, a facilitar ás persoas designadas
pola dirección do proxecto, canta información e documentación lle soliciten para dispoñer dun
pleno coñecemento das circunstancias nas que se desenvolven os traballos, así como dos
eventuais problemas que poidan xurdir, e das tecnoloxías, métodos e ferramentas empregados
para a súa resolución.
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11.-MELLORAS OFERTADAS
Poderanse ofertar melloras vinculadas a graos superiores de detalle, traballos adicionais,
número de procedementos analizados e/ou implantados, cursos de formación adicionais,
conectividade, hardware, software, rapidez de resposta, soporte e mantemento
proporcionados, documentación adicional, etc.
Valoraranse as propostas de novas funcionalidades, así como a calidade técnica de todos e
cada un dos elementos ofertados.
As melloras ofertadas deberán estar relacionadas directamente co obxecto do contrato e
estarán valoradas economicamente polos licitadores para ser tidas en conta
Independentemente da descrición que se faga de cada mellora, nas ofertas incluirase,
obligatoriamente, un resumo de tódalas melloras propostas, segundo a seguinte táboa:

Descrición da mellora

Valoración económica
(IVE engadido)

No caso de que a mellora implique a
prestación de servizos, deberán detallarse
as dedicacións en xornadas por tipo de
perfil
Perfil 1
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4

12.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
As ofertas presentadas polos licitadores valoraranse de acordo cos seguintes criterios:
a) Calidade da proposta técnica, ata un máximo de................................... 10 puntos.
Neste apartado valorarase a calidade técnica da proposta no seu conxunto, a súa
personalización, funcionalidade final, grado de integración de todos os elementos, a
incorporación de medios tanto hardware como software con descrición técnica e funcional
detallada , así como os servicios a instalar e formación ofertados.
Tamén se terá en conta o plan inicial de traballo, a metodoloxía, fases de execución e a
calidade dos medios persoais e materiais adscritos directamente ó contrato.
b) Reducción de prazos, ata un máximo de.................................................. 25 puntos.
Este apartado valorarase da seguinte forma:
Reducción do prazo da 1ª fase da implantación dos traballos ata 15 puntos, a razón de 5
puntos por cada semana na reducción do prazo
Reducción do prazo da 2ª fase da implantación dos traballos ata 10 puntos, a razón de 5
puntos por cada mes na reducción do prazo.
c) Incremento ou extensión da garantía, ata un máximo de........................20 puntos.
Este apartado valorarase da seguinte forma:
Extensión da garantía sobre o prazo esixido no Prego que sirve de base a contratación ata 10
puntos, a razón de 5 puntos por ano.
Ampliación do servicio de mantemento especificado na base 7 deste Prego ata 10 puntos, a
razón de 5 puntos por ano.
d) Metodoloxía de desenvolvemento ata un máximo de............................. 10 puntos
Valorarase a metodoloxía empregada para o desenvolvemento dos sistemas de información
aplicada ó proxecto.
e) Melloras técnicas, ata un máximo de .........................................................35 puntos
Valoraranse as melloras ofertadas sobre as condicións mínimas esixidas no Prego que serve
de base á licitación, da seguinte forma:
-Características funcionais e técnicas superiores ás esixidas no Prego de prescricións técnicas
da plataforma hardware, ata 5 puntos.
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-Características funcionais e técnicas superiores ás esixidas no Prego de prescricións técnicas
da plataforma electrónica, ata 15 puntos.
-Adecuación e número de procesos propostos, ata 15 puntos.
13.-PREZO DO CONTRATO
O importe do proxecto ascende a 224 000 euros, sendo o valor estimado do contrato
193.103,45 euros e o importe do IVE 30.896.55 euros.
O presuposto desglósase da seguinte forma:
Normalización de procedementos...................................40.320.- euros IVE incluído
Implantación da plataforma.............................................49.280.- euros IVE incluído
Implantación de procedementos......................................87.360.- euros IVE incluído
Interoperatividade administrativa.....................................47.040.- euros IVE incluído
Teo, 28 de agosto de 2008
O ALCALDE
Martiño Noriega Sánchez”.

5º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
5.1. CORRECCIÓN DE ERROS MATERIAIS.

Visto o informe da Intervención Municipal, de data 22.08.2008, no que expón que,
detectado erro material no acordo de resolución dos escritos presentados en relación co
padrón fiscal do ano 2005 da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene
urbana, ó haber erro en certos números fixos de recibos que é preciso anular, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Correxir o erro material producido, segundo a táboa que se transcribe a
continuación:

Nº erróneo

Nº correcto

TITULAR

EXERCICIO

Nº VALOR

253000579040

253000579041

BARROS RODRIGUEZ CARLOS

2005

2006/8037985

253000580858

253000580588

GOMEZ CAPEANS JAVIER

2006/8039532

MANUEL

2005

253000585453

253000585439

MERA VIEITES MANUEL

2005

2006/8044383

253000582888

253000582288

MOLDURAS MUEBLES

2005

2006/8041232

SALVADOR MARTINEZ, SA
253000583545

253000585345

GALEGO FEAL JOSE PABLO

2005

2006/8044289

En blanco

253000583493

RIVADULLA SONEIRA SEVERINO

2005

2006/8042437

2º) Devolver o expediente a Intervención para a xestión do mesmo.
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5.2. CONVOCATORIA PÚBLICA DE BECAS DE ENSINO E TRANSPORTE
CURSO 2008/2009.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acordou convocar o procedemento para
conceder as axudas para o ensino e o transporte do Concello de Teo 2008/2009, e
aprobar as bases que rexerán dita convocatoria, e que se transcriben a continuación.
O prazo de presentación de solicitudes será do 15 ao 30 de outubro de 2008, ambos
inclusive, de 9 a 14 horas.

“BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E
O TRANSPORTE DO CONCELLO DE TEO 2008/2009
Primeira. Obxecto
É obxecto da presente convocatoria de axudas favorecer a escolarización
pública e formación universitaria en familias con menos recursos
económicos do Concello de Teo.
Segunda. Beneficiarios/as
Todos/as os/as alumnos/as matriculados/as nos centros de ensino seguintes:
-PRIMARIA E INFANTIL: todos os centros públicos do Concello (CEIP
A Ramallosa, Os Tilos, Calo e CRA)
-ESO: IES de Cacheiras e Pontepedriña
-FP: calquera centro
-BACHARELATO: IES de Cacheiras , IES de Pontepedriña e o
alumnado que curse noutro IES algunha modalidade de Bacharelato
que non exista nos centros anteriores
-UNIVERSITARIOS: calquera universidade galega
Sempre que os ingresos das súas unidades de convivencia non superen as
cantidades que se recollen na táboa da base terceira da presente convocatoria.
Non poderán ser beneficiarios/as destas axudas aqueles/as estudantes
que non sexan dependentes, de conformidade co previsto no artigo
seguinte nin aqueles que, sendo dependentes tiveran un contrato de
traballo ou perciban ingresos (agás bolsas) durante o ano 2008; para tal
fin, os solicitantes deberán presentar unha declaración xurada que acredite
tal circunstancia.
Terceira. Requisitos




Estar empadroado/a no Concello de Teo e ser fillo dependente.
Cursar estudos nos centros e cursos para os que se solicita a axuda.
Non superar o límite de ingresos que se recollen na seguinte táboa. Os
ingresos que se considerarán en cada caso calcularanse segundo a
declaración da renda das persoas físicas do ano 2007, e/ou a suma dos
ingresos por salarios, pensións, xuros, etc. correspondente aos pais ou
titores legais do/a alumno/a solicitante da bolsa. Ademais,
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consideraranse fillos dependentes: a) os menores de 26 anos, b) os
maiores de 26 anos con discapacidade.

Nº DE FILLOS DEPENDENTES
1 FILLO
2 FILLOS
3 FILLOS
4 FILLOS OU MÁIS

INGRESOS
INFERIORES A 15 000 €
INFERIORES A 22 000 €
INFERIORES A 30 000 €
INFERIORES A 35 000 €

Cuarta. Tramitación
a) Solicitudes:
Os/as beneficiarios/as deberán dirixirse ás oficinas xerais (Rexistro de Entrada) da
Casa do Concello de Teo, e asinar e cubrir a solicitude no impreso destinado para
tal fin, acompañando a documentación seguinte.
b) Documentación que se debe presentar:
• Fotocopia do DNI do membro da familia que solicite no nome do/da alumno/a.
• Impreso de solicitude normalizado facilitado polo Concello e debidamente
cuberto.
• Fotocopia do Libro de Familia.
•
Certificado de empadroamento.

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Fotocopia da declaración da Renda das persoas físicas correspondente ao
exercicio 2007 dos pais ou titores legais, ou xustificante de non ter presentado
declaración, no seu caso, ou ben a declaración de ingresos de 2007.
No caso de pais desempregados, certificado de tal circunstancia.
No caso de tela presentada, fotocopia da declaración do Imposto sobre
Patrimonio de 2007.
Xustificante da matrícula do/a alumno/a para o curso 2008/2009 (agás
alumnos/as de Primaria, Infantil e ESO).
Declaración xurada do alumno/a de non ter percibido ingresos (agás bolsas)
durante o exercicio 2008; este requisito só e esixible para alumnos/as maiores
de 18 anos.
Recibo ou xustificante bancario de alugamento de vivenda ou hipoteca do ano
2007, polo menos 6 recibos (se procede)
Xustificantes de pensións, percepcións por desemprego do ano 2007 (se
procede).
Calquera outra documentación que poida reflectir os ingresos e/ou a ausencia
destes mesmos, necesaria para xustificar a situación económica da unidade de
convivencia no ano 2007.
Certificación de estar ao corrente coas obrigas con Facenda e a Seguridade
Social, segundo modelo normalizado.
Declaración de non estar incurso en causa de prohibición para percibir axudas
públicas, segundo modelo normalizado.
Declaración de axudas percibidas doutros organismos públicos para o mesmo
concepto, segundo modelo normalizado.
Facturas ou recibos que acrediten debidamente o gasto, non se tramitarán as
solicitudes que non incorporen este documento.
Escrito no que se achegue o número de conta, cos vinte díxitos, no que se
ingresaría a bolsa concedida.

c) Prazo de presentación:
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O prazo de presentación de solicitudes será do 15 ao 30 de outubro de 2008
(ambos incluídos), de luns a venres, en horario de 8.00 a 14.00 horas. Os sábados
de 9.00 a 13.00 horas.
Quinta. Valoración das solicitudes
Para os efectos de valorar as solicitudes presentadas teranse en conta os seguintes
criterios:
 Considéranse membros computables todos os membros empadroados/as no
mesmo domicilio ca o/a menor, incluído este/a, excluídos os avós, tíos ou
irmáns que perciban recursos.
 No cálculo destes niveis de renda, terase en conta o 2% do valor catastral dos
bens de natureza urbana, excepto a vivenda habitual.
 Do cómputo total de ingresos da unidade familiar descontaranse:
 Os gastos xerados polo alugamento da vivenda.
 O 15% da base liquidable regular do IRPF 2007, de existir algún membro
afectado de minusvalía e/ou incapacidade nun grao igual ou superior ao
33%.
 O importe total das cotizacións á Seguridade Social, cando sexan pagadas
directamente polos/as interesados/as (neste caso presentaranse os
pertinentes xustificantes).
 O 50% do importe da hipoteca da vivenda habitual do ano 2007.
 Non poderán acceder á presente convocatoria de axudas aquelas unidades
de convivencia que, en rendementos de capital mobiliario anual, segundo
declaración da renda do ano 2007 e /ou certificación bancaria superen os 1
353 euros.
 Declaración de situación familiar (se procede).
(*) Faranse as oportunas modificacións naqueles casos nos que algúns
dos/das empadroados/as non residan realmente no mesmo domicilio e/ou
cando exista probada conflictividade familiar.
A valoración das solicitudes presentadas efectuarase segundo o seguinte cadro de
puntuacións:

Nº DE FILLOS
DEPENDENTES
1 FILLO
2 FILLOS
3 FILLOS
4 FILLOS

INGRESOS
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

0 € A 7500 €
7 501 A 15 000 €
0 € A 11 000 €
11 001 A 22 000 €
0 € A 15 000 €
15 001 A 30 000 €
0 A 17 500 €
17 501 A 35 000 €

PUNTUACIÓN
4
2
4
2
4
2
4
2

PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS

-Se na mesma vivenda reside algún membro cun grao de minusvalía igual
ou superior ao 33% puntuarase esta circunstancia con 2 puntos.
Sexta. Das contías que se percibirán
As axudas que se percibirán por cada familia, segundo os ingresos económicos da
unidade de convivencia , serán as que se reflicten na táboa seguinte.
Dado o carácter finalista das axudas desta convocatoria, en ningún caso, o importe
da axuda concedida polo Concello poderá ser superior ao gasto realizado polo/a
beneficiario/a. En consecuencia, de ser necesario, realizarase o oportuno axuste na
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cantidade da axuda concedida en cada caso. Neste suposto, as librerías emitirán
facturas só polo gasto real efectuado polo/a beneficiario/a.

CURSO
EDUCACIÓN INFANTIL
1º A 6º CURSOS DE PRIMARIA E 1º, 2º, 3º E
4º DE ESO
BACHERELATO, FP, UNIVERSIDADE

AXUDA 2008/2009
120 € POR ALUMNO/A
50 € POR ALUMNO/A
200 € POR ALUMNO/A

- Para aqueles/as alumnos/as de calquera nivel educativo que acrediten
minusvalía psíquica, incrementarase o importe da bolsa nun 50%.
Sétima. Importe máximo e crédito orzamentario
O importe total das axudas de ensino por conceder ascende a 35 000 €. O importe
máximo que se concederá en axudas de transporte ascenderá a 6 000 €. Todas elas
imputaranse ao nivel de vinculación xurídica e á partida orzamentaria 422/489.00
do Orzamento Municipal de 2008.
No suposto de que non se cubra o importe máximo por conceder nalgún dos grupos
de axudas (ensino ou transporte), a cantidade restante poderá concederse no
grupo alternativo.
Oitava. Do procedemento de concesión das axudas
Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, serán valoradas a
totalidade das solicitudes efectuadas conforme aos criterios establecidos na base
5ª, pola comisión avaliadora, que emitirá unha proposta que será fiscalizada pola
Intervención municipal, de seguido procederase á súa aprobación pola Xunta de
Goberno Local e será publicada no Taboleiro de Edictos do Concello.
Unha vez efectuada a compra dos materiais ou realizados os gastos de transporte
polos interesados/as, deberán presentar xustificantes dos gastos realizados cando
fagan a solicitude, no caso das bolsas de estudo, e antes do 15 de xullo, no caso
das bolsas de transporte. Os ditos xustificantes en ningún caso poderán ser por un
importe inferior á axuda percibida e deberán ser presentados por Rexistro de
Entrada. Unha vez obtidos os xustificantes serán fiscalizados por Intervención
previa aprobación e pago das axudas.
Calquera alteración imputable ás librarías ou aos usuarios/as que supuxese unha
desviación do destino da axuda concedida polo Concello dará lugar ao réxime
sancionador establecido no artigo 82 la Lei xeral orzamentaria e ás sancións a que
dea lugar serán acordadas e impostas pola Xunta de Goberno Local. A falsidade nos
datos achegados suporá a denegación destas ou doutras axudas que puidera
outorgar o Concello de Teo para o ensino.
Novena. Axudas ao transporte
a) Beneficiarios/as
Poderá obter estas axudas o alumnado matriculado en ciclos formativos de grao
medio ou superior (FP) e estudos universitarios. O alumnado de Bacharelato
soamente poderá ter axuda se cursa algunha modalidade de Bacharelato que
non se imparta no municipio.
Os/as alumnos/as dos citados cursos que estuden en centros diferentes ao
Instituto de Ensinanza Secundaria de Teo e que non tiveran feita a súa
preinscrición neste instituto non terán dereito á subvención de transporte. Si
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poderán solicitala aqueles/as que fixeran a preinscrición no instituto de Teo e
que por falta de matrícula se viran forzados a estudar noutro centro, pero non
aqueles que fixeran a preinscrición e tendo praza renunciasen a ela.
b) Requisitos
- Estar matriculado/a no centro público e curso para o que se solicita a axuda.
- Estar empadroado/a no Concello de Teo na data da publicación das presentes
bases.
- Realizar, polo menos, 100 viaxes durante o curso escolar en transporte público
regular ou, no seu defecto, en transporte alternativo.
c)
-

-

Documentación para a solicitude
Certificado de empadroamento no Concello de Teo.
Impreso de solicitude debidamente cuberto.
Fotocopia do resgardo de matrícula.
Fotocopia do DNI.
Fotocopia da Declaración da Renda 2007 ou certificado de non ter que
presentala; no suposto de percibir outro tipo de rendas (pensións, prestación
por desemprego…), os certificados correspondes.
No caso de tela presentada, fotocopia da declaración do Imposto sobre
Patrimonio de 2007.
Recibo ou xustificante bancario de alugamento de vivenda ou hipoteca do ano
2007, polo menos 6 recibos (se procede).
Declaración xurada do/a alumno/a de non ter percibido ingresos durante o
exercicio 2007.
Certificado de estar ao corrente coas obrigas fiscais e coa Seguridade Social,
segundo modelo normalizado.
Declaración de non ter recibido outras axudas ou subvencións para a mesma
finalidade.
Declaración de non estar incurso en causa de prohibición para percibir axudas
públicas segundo modelo normalizado.
d) Prazo de presentación de solicitudes
Do 15 ao 30 de outubro de 2008, ambos inclusive, de 9.00 a 14.00 horas.
e) Contía
Os/as alumnos/as que teñan dereito ás axudas percibirán un tope de 340
billetes anuais (para empregar nese curso académico), subvencionando o
Concello o 50% do seu importe. No caso de empregar diferentes transportes
públicos aos do convenio o 50% dos gastos xustificados, ata un máximo de
300€.
f) Criterios para a concesión
- Capacidade económica familiar, segundo o mesmo baremo de renda da base
5ª.
- Distancia do domicilio familiar ao centro de estudos:
-ata 5 quilómetros: 1 punto
-ata 10 quilómetros: 2 puntos
-máis de 10 quilómetros: 3 puntos
- Necesidade de xantar na localidade do centro por carecer de transporte, previa
presentación de xustificantes das axudas de custo: 2 puntos.
g) o procedemento de concesión, aprobación e pagamento será o mesmo que o
establecido para as bolsas de ensino. Os perceptores de bolsas de transporte
deberán presentar os xustificantes dos gastos realizados igualmente previo
cobro da axuda e realizarase antes do día 15 de xullo de 2009.

Décima.-Incompatibilidade
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A percepción destas bolsas, destinadas á compra de material escolar e transporte,
será incompatible coa percepción doutras axudas coa mesma finalidade que se
poidan percibir doutras administracións.
Onceava.-Comisión avaliadora
A comisión avaliadora das solicitudes e documentación estará formada por:
-A concelleira de Educación e Mocidade
-A interventora municipal
-A auxiliar de Intervención
-O arquivista/bibliotecario municipal.
Disposición derradeira
Concederanse as presentes axudas ata o límite orzamentario previsto na partida
destinada para tal fin no Orzamento Xeral do Concello de Teo para o ano 2008. De
verse superada esta contía na valoración das solicitudes, priorizarase a concesión
de axudas ás unidades familiares que conten con menos recursos.
Teo, 22 de agosto de 2008
O alcalde

Asdo.: Martiño Noriega Sánchez”
6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.

Sendo as quince horas e trinta e cinco minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA XERAL

Virginia Fraga Díaz
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 15 DE SETEMBRO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas quince minutos do día 15 de setembro de 2008, reuníronse
en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión
ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. André Fernández Martínez, e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Maria Pilar Sueiro Castro, Secretaria accidental do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DOS BORRADORES DAS SESIÓNS DE DATA
07.07.2008, 21.07.2008, 04.08.2008, 11.08.2008 E 18.08.2008.
Dada conta dos borradores das actas das sesións anteriores, correspondentes ás
ordinarias celebradas os dias sete e vinteun de xullo, catro e dezaoito de agosto de 2008
e da extraordinaria celebrada o 11 de agosto de 2008, non se produce ningunha
intervención polo que quedan aprobadas por unanimidade.

2º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
O Sr. Alcade dá conta da Resolución da Alcaldía nº 471/08, pola que se acorda a
adxudicación provisional do contrato de xestión do servicio público de Escola Infantil
de Os Tilos que seguidamente se transcribe:
Vista a proposta da mesa de contratación da xestión do servizo da Escola Infantil Municipal de Os Tilos,
de data 11.09.2008, que copiada literalmente, dí o que segue:
“Procédese a realizar a valoración do proxecto de explotación e das mellorasen recursos e equipamento
auxiliar, co seguinte resultado:
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Aurora, Pilar y Ana S.L.
Ana Naya S.L.
FESAN

Proxecto
5
9
5

Melloras
4
9
2

TOTAL
9
18
7

Incorporada a valoración das ofertas económicas efectuada pola Mesa na sesión de 08.09.2008, a
valoración total obtida polas empresas é a seguinte:

Aurora, Pilar y Ana S.L.
Ana Naya S.L.
FESAN

Oferta
económica
19,013
2,925
2,709

Proxecto e
melloras
9
18
7

TOTAL
28,013
20,925
9,709

A Mesa, á vista do resultado da valoración realizada, propón ó órgano de contratación a adxudicación
provisional do contrato de xestión do servizo da Escola Infantil Municipal de Os Tilos á empresa
“Aurora, Pilar y Ana, S.L.”, polo importe de 146.127,57€ anuais (IVE excluido).”.

De acordo co disposto na disposición adicional segunda da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos
do Sector Público (LCSP) e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007),

RESOLVO

1º) Adxudicar provisionalmente o contrato da xestión do servizo da Escola Infantil Municipal de Os Tilos
á empresa “Aurora, Pilar y Ana, S.L.”, polo importe de 146.127,57€ anuais (IVE excluido).”, conforme ó
disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de Contratos do Sector Público.
2º) Notificar esta resolución á empresa que resultou adxudicataria provisional, advertíndolle que deberá
presentar, no prazo de quince días hábiles contados a a partir do seguinte ó da publicación da
adxudicación provisional no Perfil do Contratante do Concello de Teo a documentación á que se refire o
artigo 135.4 da Lei 30/2007, así como constituir a correspondente garantía definitiva (5 % do importe de
adxudicación, excluido o IVE), nalgunha das formas establecidas no artigo 84 da mencionada Lei.
3º) Notificar esta Resolución ós licitadores que non resultaron adxudicatarios.
4º) Publicar esta Resolución no Perfil do Contratante do Concello de Teo.
Teo, 11 de setembro de 2008.

A Xunta de Goberno queda enterada e acorda por unanimidade ratificar a Resolución da
Alcaldía 471/08, de data 11 de setembro de 2008, pola que se adxudica
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provisionalmente o contrato de xestión do servizo de Escola Infantil Municipal de Os
Tilos.

3º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulou ningunha.

Sendo as catorce horas e trinta e cinco minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria accidental, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA ACCIDENTAL

Maria Pilar Sueiro Castro
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 06 DE OUTUBRO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14: 20 horas do día 06 de outubro de 2008,
reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar
a sesión ordinaria correspondente ó día da data.

ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Interventora: Dª. Mónica Lado Varela
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007
(nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación
de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A Dª. LOURDES DEL RÍO DÍEZ, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada, en Casalonga, “Cachopal”, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos
arquitectos Blanca Carballal Mariño e Ismael Aneiros Rodríguez.
Expediente núm: 260.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 23.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: BLANCA CARBALLAL MARIÑO E ISMAEL ANEIROS RODRÍGUEZ.
-Arquitecto técnico director: SANTIAGO REY CONDE.
-Edificabilidade: 0,21 m2/m2
-Altura máxima: B, 2,85 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20%. Recuamento á aliñación: 8 m. do
eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 21%. Altura do
cumio: 3,30 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 146.518,37 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.930,37 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 3.110,37 euros.
1.2. A D. JOSÉ RÍO COUSELO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada, en Vilar de Calo, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto
Antonio Sabucedo Costa.
Expediente núm: 261.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 18.06.2008.
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-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-O recuado de tres metros as fincas lindeiras será a calquera parte da edificación
incluíndo os aleiros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ANTONIO SABUCELO COSTA.
-Arquitecto técnico director: ARTURO MIGUEL PARA GARCÍA.
-Edificabilidade: 0,14 m2/m2 (p. Bruta)
-Altura máxima: B+1, 6,46 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 10,01% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: 8,43 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de
cuberta: 30%. Altura do cumio: 2,36 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 114.000,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.280,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 137,52 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.537,52 euros.
1.3. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, en representación de PONTEBOA 2 S.L.,
licenza para construción dunha vivenda unifamiliar illada, en Vilar de Calo, parroquia
de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto Antonio Sabucedo Costa.
Expediente núm: 262.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 18.06.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-O recuado de tres metros as fincas lindeiras será a calquera parte da edificación
incluíndo os aleiros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ANTONIO SABUCELO COSTA.
-Arquitecto técnico director: ARTURO MIGUEL PARA GARCÍA.
-Edificabilidade: 0,14 m2/m2 (p. Bruta)
-Altura máxima: B+1, 6,46 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 10,01% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: 8,43 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de
cuberta: 30%. Altura do cumio: 2,36 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 114.000,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.280,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 131,52 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.531,52 euros.
1.4. A Dª. Mª DEL CARMEN ZAMAR CARDIA, licenza para rehabilitación dunha
vivenda unifamiliar situada en Freixeiro, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado
polo arquitecto Alberto Mera Castro.
Expediente núm: 263.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 20.07.2007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ALBERTO MERA CASTRO.
-Arquitecto técnico director: RODRIGO RODRÍGUEZ GONDAR.
-Edificabilidade: 0,11 m2/m2
-Altura máxima: B+1, 6,55 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 7%. Recuamento á aliñación: 8 m. do
eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 53%. Altura do
cumio: 2,58 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 127.554,05 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.551,08 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 316,53 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.987,61 euros.
1.5. A D. MARIO ORTEGÓN CALA, licenza para construción dun galpón de 25 m2 na
finca nº 127, situada en Tribaldes, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 264.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
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-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
1.6. A D. JOSÉ CARLOS CASTIÑEIRAS RODRÍGUEZ, licenza para renovación de cerre
de 16,95 ml., en Ribas, parroquia de Oza.
Expediente núm: 265.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista, situando a súa base na mesma cota que a
pista actual, desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 10,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,55 €.
1.7. A D. MANUEL SIXTO BARREIRO, licenza para construción de un cerre de 120 ml.,
en Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 266.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista principal e a 4 metros do eixe da pista
lateral, situando a súa base na mesma cota que as pistas actuais, desprazando a cuneta
ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 €.
1.8. A D. JAIME ROL VALIÑO, licenza para construción de un cerre de 49 ml., na finca
1227 de Lamas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 267.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista, situando a súa base na mesma cota que a
pista actual, desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 30,49 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 90,49 €.
1.9. A D. JOSÉ GÁNDARA RODRÍGUEZ, licenza para construción de un cerre de 170
ml., en Folgueiras, parroquia de Calo.
Expediente núm: 268.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista, situando a súa base na mesma cota que a
pista actual, desprazando a cuneta ata o borde do cerre. Na esquina farase chafrán
segundo croquis.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 105,77 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 165,77 €.
1.10. A Dª. ANA MARÍA VÁZQUEZ IGLESIAS, licenza para construción de un cerre de
34 ml., entre lindeiros, en A Igrexa, parroquia de Luou.
Expediente núm: 269.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 21,15 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 81,15 €.
1.11. A D. DONATO CARBALLAL MÍGUEZ, licenza para construción de un cerre de 50
ml., entre lindeiros, en Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 270.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre entre lindes gardará a distancia mínima de retranqueo de 6
metros ao eixe da pista e cumprirá as condicións xerais dos cerres das normas
provinciais, art. 17.b.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 €.
1.12. A D. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ NIETO, licenza para construción de un cerre de
105 ml. e instalar rampa de acceso de 6 metros de ancho, polo fronte da finca nº 712 en
San Domingo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 271.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista de xeito que quede separado 1,50 metros
dende o borde da pista, situando a súa base na mesma cota que a pista actual,
desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Na rampa instalarase unha tubería de 40 centímetros de diámetro en base ao artigo
2.12b) das NNSS e o pavimento sobre o tubo quedará na mesma cota que ten a pista
actualmente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 66,84 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 126,84 €.
1.13. A Dª. CARMEN CAMBÓN OTERO, licenza para construción de un cerre de 211
ml., en Chaves, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 272.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual, desprazando a cuneta ata o borde do cerre. Na esquina farase
chafrán segundo croquis.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente. Nos lindeiros, a parte cega do muro, pode acadar unha altura
máxima de 1,50 metros.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Contará coa autorización da empresa do Gaseoducto e dará cumprimento das
condicións sectoriais
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 131,28 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 191,28 €.
1.14. A Dª. Mª DEL CARMEN LUEIRO SOUTO, licenza para retellado da vivenda de 100
m2 e construción de un cerre de 65 ml., na finca nº 1842 “Lomba”, en Solláns, parroquia
de Calo.
Expediente núm: 273.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Tellado:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
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-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
Cerre:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 102,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 162,66 euros.
1.15. A D. JUAN RAMÓN PÉREZ CANCELO, licenza para retellado da vivenda de 99 m2
en Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 274.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Respetaranse estrictamente as características constructivas da edificación.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 61,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 121,60 euros.
1.16. A D. FRANCISCO MARTÍNEZ SERRANO, licenza para retellado da vivenda de
110 m2 en Parque Montouto, rúa Rosalia de Castro, nº 45, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 275.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Respetaranse as condicións do Plan Parcial da Urbanización Parque Montouto.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 68,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 128,44 euros.
1.17. A D. JOSÉ MANUEL SABUCEDO CAMESELLE, licenza para retellado da vivenda
de 70 m2 en Parque Montouto, rúa Concepción Arenal, nº 61, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 276.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Respetaranse as condicións do Plan Parcial da Urbanización Parque Montouto.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 euros.
1.18. A Dª. DOLORES IGLESIAS SOBREDO, licenza para retellado da vivenda de 110
m2 en Mallos, parroquia de Teo.
Expediente núm: 277.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
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fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Respetaranse estrictamente as características constructivas da edificación.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 68,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 128,44 euros
1.19. A D. JOSÉ ANTONIO SEOANE EIRAS, licenza para retellado da vivenda e
acondicionamento interior de trasteiros sen modificar volume; pintura exterior de 266
m2, na casa situada en Sestelo, parroquia de Raris.
Expediente núm: 278.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 276,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 336,00 euros.
1.20. A Dª. INÉS QUINTÁNS MARTÍNEZ, licenza para retellado da vivenda e cambio de
tarima sobre pontóns na vivenda situada en Eio dos Menecos, parroquia de Oza.
Expediente núm: 279.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Resperaranse estrictamente as características constructivas da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 362,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 422,22 euros.
1.21. A D. AGUSTÍN JAVIER IGLESIAS RODRÍGUEZ, licenza para repoñer parqué,
recolocar 4 puntos de luz e pintar habitación de 26 m2, na vivenda situada en Casal de
Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 280.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-As obras serán as mínimas que indica o artigo 103 da Lei 9/2002 para conservación e
mantemento do uso preexistente.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 40,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 100,00 euros.
1.22. A D. JESÚS DOMÍNGUEZ GIADÁS, licenza para construción de soleira na parte
dianteira da casa de 24 m2, e instalación de portal de 3x2,70 metros no sótano da
vivenda en Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 281.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras executaranse no interior da finca respetando as aliñacións oficiais das normas
subsidiarias con respeto ao eixe de viais públicos.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 87,30 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 147,30 euros.
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1.23. A Dª. SUSANA SEOANE VÁZQUEZ, licenza para instalación dun depósito de
G.L.P. de 2450 litros (enterrado) en Guldris, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo enxeñeiro técnico industrial Roque M. Barros Souto.
Expediente núm: 282.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-A instalación deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o artigo
104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capítulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de data 22.07.2008,
expediente núm. MA962A 2008/000723-1, sobre condicións da instalación, normativas
sectoriais, etc..
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 77,21 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 137,21 €.
1.24. A D. SANTIAGO REGUEIRO GARCÍA, en nome de INSTALACIONES REGUEIRO
S.L., licenza para apertura de 3 catas e canalización beirarrúa en Pontevea, parroquia de
Reis.
Expediente núm: 283.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona.
-Dará cumprimento das condicións do informe favorable do Servizo de Estradas da
CPTOPT.
-Dará cumprimento das condicións técnicas e autorizacións da Normativa Técnica
Sectorial.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 90,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 150,00 €.
1.25. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para canalización en Sestelo,
parroquia de Raris, segundo proxecto que se xunta (SDG: 218308050188).
Expediente núm: 284.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións.
-Executarase de acordo coa normativa sectorial vixente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-Aportará aval que garante a reposición de danos sobre viais públicos por importe de
300 €.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 20,15 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 80,15 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
1.26.- Dada conta do escrito asinado por D. ENRIQUE CAMACHO JIMENEZ, de data
12.08.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 7358, do 13.08.2008, no que
solicita prórroga da licenza que lle concedera a D. Germán Conde Raíces a Xunta de
Goberno Local en sesión de data 3.03.2008, expediente 54/08, para construción dunha
vivenda unifamiliar finca nº 2080-B, sita en Francos, parroquia de Calo; visto o informe
favorable emitido polo arquitecto municipal en data 18.09.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ENRIQUE CAMACHO JIMENEZ (expte. P-8/08), en base ao artigo
197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non
superior ao inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.27.- Dada conta do escrito asinado por Dª. Mª DEL CARMEN RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, de data 8.08.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 7227, no que
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solicita prórroga da licenza que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de
data 17.03.2008, expediente 67/08, para construción dunha vivenda unifamiliar na
parcela nº 694-3, sita en A Xesta, parroquia de Calo; visto o informe favorable emitido
polo arquitecto municipal en data 18.09.2008 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª DEL CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (expte. P-9/08), en base
ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.28.- Dada conta do escrito asinado por D. JULIO GACIO TARRIO, de data 8.08.2008,
con rexistro de entrada no Concello núm. 7226, no que solicita prórroga da licenza que
lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 17.03.2008, expediente
68/08, para construción dunha vivenda unifamiliar na parcela nº 1985-3, sita en Fixó,
parroquia de Calo; visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en data
18.09.2008 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JULIO GACIO TARRIO (expte. P-10/08), en base ao artigo 197.2 da
Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior ao
inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.29.- Dada conta do escrito asinado por D. MANUEL COELLO GARCÍA, de data
22.07.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 6697, do 23.07.2008, no que
solicita prórroga da licenza que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de
data 19.08.2005, expediente 253/05, para construción dunha vivenda unifamiliar en
Ribas, parroquia de Oza; visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en
data 18.09.2008 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MANUEL COELLO GARCÍA (expte. P-11/08), en base ao artigo 197.2
da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior
ao inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.30.- Dada conta do escrito asinado por D. JULIO YEBRA-PIMENTEL RODRÍGUEZ, en
representación de COMUNIDADE DE PROPIETARIOS U-16-A2, de data 21.08.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 7575, no que solicita prórroga da licenza que lle
concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 9.04.2008, expediente 94/08,
para instalación dun ascensor na U-16-A2 de Os Tilos; visto o informe favorable
emitido polo arquitecto municipal en data 18.09.2008 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JULIO YEBRA-PIMENTEL RODRÍGUEZ, en representación de
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS U-16-A2 (expte. P-12/08), en base ao artigo 197.2
da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior
ao inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
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1.31.- Dada conta do escrito asinado por GRUPO URBANÍSTICO DE INVERSIONES
TRAZA S.L., de data 18.07.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 6631, do
21.07.2008, no que solicita prórroga da licenza que lle concedera a Xunta de Goberno
Local en sesión de data 19.08.2005, expediente 251/05, para construción dunha vivenda
unifamiliar na finca nº 1157, sita en Socastro, parroquia de Calo; visto o informe
favorable emitido polo arquitecto municipal en data 18.09.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a GRUPO URBANÍSTICO DE INVERSIONES TRAZA S.L. (expte. P-13/08),
en base ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE TITULARIDADE.
1.32.-Dada conta do escrito asinado por D. Germán Conde Raíces, de data 4.08.2008,
con rexistro de entrada no Concello núm. 7129, no que se solicita o cambio de
titularidade da licenza urbanística que lle concedera a Xunta de Goberno Local, en
sesión de data 3.03.2008, expediente 54/08, para construción dunha vivenda unifamiliar
finca nº 2080-B, sita en Francos, parroquia de Calo, pasando a nome de D. ENRIQUE
CAMACHO JIMÉNEZ; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, pasando a nome de D.
ENRIQUE CAMACHO JIMÉNEZ (expte. CT-2/08), debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.
1.33.-Dada conta do escrito asinado por D. José Mato Montes, en representación de
MATO MONTES S.L. e por D. José Sobrino López, en representación de
CONSTRUCCIONES SOBRINO MOREIRAS S.L., de data 13.08.2008, con rexistro de

entrada no Concello núm. 7386, do 14.08.2008, no que se solicita o cambio de
titularidade da licenza urbanística que lle concedera a Xunta de Goberno Local, en
sesión de data 21.12.2005, expediente 416/05 a D. José Mato Montes, en representación
de MATO MONTES S.L., para construción de dúas vivendas unifamiliares adosadas na
finca nº 1340, paraxe “Seara”, Balcaide, parroquia de Calo, pasando a nome de D. José
Sobrino López, en representación de CONSTRUCCIONES SOBRINO MOREIRAS S.L.; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, pasando a nome de D.
José Sobrino López, en representación de CONSTRUCCIONES SOBRINO MOREIRAS
S.L. (expte. CT-3/08), debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi
concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.
1.34.-Dada conta do escrito asinado por D. Ignacio Iglesias Villar, de data 19.09.2008,
con rexistro de entrada no Concello núm. 9085, do 26.09.2008, no que se solicita o
cambio de titularidade da licenza urbanística que lle concedera a Xunta de Goberno
Local, en sesión de data 11.08.2008, expediente 230/08, para construción dunha
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vivenda unifamiliar en Casalonga, parroquia de Calo, pasando a nome de
CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L.; a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, pasando a nome de
CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L. (expte. CT-4/08), debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN PARA A CONCESIÓN DE LICENZA.
1.35.- Vista a solicitude presentada por D. JOSÉ AGUSTÍN SANTISO MIRAMONTES,
con CIF/NIF: 44.820.045-Z, de data 25.06.2008, con rexistro de entrada no Concello

núm. 5755, do 26.06.2008, no que solicita que se tramite a autorización autonómica
para construción dun almacén de 180 m2 destinado a gardar productos hortícolas
ecolóxicos e apeiros de labranza, no lugar de Trasellas, parroquia de Luou.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal de data 26.09.2008.
Considerando que o expediente foi sometido a información pública durante un prazo de
vinte días, mediante inseción de anuncio no diario El Correo Gallego do 10.07.2008 e
no taboleiro de anuncios do Concello, non formulándose durante o citado período
alegacións, tal e como se desprende do Certificado de Secretaría de data 8.08.2008,
incorporado ao expediente.
En virtude do exposto e de conformidade co art. 41 da Lei 9/2002, de 31 de decembro,
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, na redacción dada
pola Lei 15/2004, de 29 de decembro, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
Primeiro.- Informar favorablemente o expediente AA-3/08, de solicitude de construción
dun almacén de 180 m2, no lugar de Trasellas, parroquia de Luou.
Segundo.- Dar traslado do expediente completo á Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transporte, para o outorgamento, no seu caso, de autorización
autonómica.
1.36.- Vista a solicitude presentada por D. CARLOS GIL VILLANUEVA, en
representación de AGENCIA GRÁFICA GALLEGA S.L., con CIF/NIF: B-15.255.920, de
data 4.08.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 7070, no que solicita que se
tramite a autorización autonómica para legalización e ampliación de construcións
existentes destinadas á hípica, así como a construción de unha nave almacén, no lugar
de Texexe, parroquia de Calo.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal de data 25.09.2008.
Considerando que o expediente foi sometido a información pública durante un prazo de
vinte días, mediante inseción de anuncio no diario El Correo Gallego do 19.08.2008 e
no taboleiro de anuncios do Concello, non formulándose durante o citado período
alegacións, tal e como se desprende do Certificado de Secretaría de data 16.09.2008,
incorporado ao expediente.
En virtude do exposto e de conformidade co art. 41 da Lei 9/2002, de 31 de decembro,
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, na redacción dada
pola Lei 15/2004, de 29 de decembro, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
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Primeiro.- Informar favorablemente o expediente AA-4/08, de solicitude de legalización
e ampliación de construcións existentes destinadas á hípica, así como a construción de
unha nave almacén, no lugar de Texexe, parroquia de Calo.
Segundo.- Dar traslado do expediente completo á Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transporte, para o outorgamento, no seu caso, de autorización
autonómica.
1.37.- Vista a solicitude presentada por D. ANDRÉS RUANOVA FRAGA, con CIF/NIF:
33.019.622-V, de data 8.08.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 7228, no
que solicita que se tramite a autorización autonómica para construción dunha nave para
secadeiro de madeira, na parcela 2258 do Plano de Concentración Parcelaria de San
Xoan de Calo, “Monte do Medio”, parroquia de Luou.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal de data 25.09.2008.
Considerando que o expediente foi sometido a información pública durante un prazo de
vinte días, mediante inseción de anuncio no diario El Correo Gallego do 22.08.2008 e
no taboleiro de anuncios do Concello, non formulándose durante o citado período
alegacións, tal e como se desprende do Certificado de Secretaría de data 16.09.2008,
incorporado ao expediente.
En virtude do exposto e de conformidade co art. 41 da Lei 9/2002, de 31 de decembro,
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, na redacción dada
pola Lei 15/2004, de 29 de decembro, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
Primeiro.- Informar favorablemente o expediente AA-5/08, de solicitude de construción
dunha nave para secadeiro de madeira, na parcela 2258 do Plano de Concentración
Parcelaria de San Xoan de Calo, “Monte do Medio”, parroquia de Luou.
Segundo.- Dar traslado do expediente completo á Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transporte, para o outorgamento, no seu caso, de autorización
autonómica.
2º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
2.1.- Escrito de D. MANUEL VENCE, en representación de FUNDACIÓN PARA O
FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E O DESENVOLVEMENTO TÉCNOLÓXICO
DE GALICIA, CIF/NIF: G-32.217.663 (expte. 5/08), de data 4.06.2008, con rexistro de

entrada no Concello núm. 5054, do 6.06.2008, solicitando licenza para o
establecemento dun centro de formación e dinamización.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal aos
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 28.08.2008 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 8.09.2008,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun centro de formación e dinamización, a emprazar en Cacheiras,
Edificio Bellavista, bloque 3.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
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2.2.- Escrito de D. JUNYONG WU, CIF/NIF: X-7550503-V (expte. 6/08), de data
8.07.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 6229, solicitando licenza para o
establecemento de un bazar.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal aos
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 17.09.2008 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 24.09.2008,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun bazar, a emprazar en Cacheiras, Braña dos Alféreces, bloque 3,
baixo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
2.3.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. Mª SUSANA SEOANE VÁZQUEZ,
CIF/NIF: 33.301.406-M (expte. 3/08), para licenza de instalación dun depósito de G.L.P.
de 2450 L enterrado, a emprazar en Guldris, parroquia de Cacheiras, e dada conta do
dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 22.07.2008, calificando dita actividade como
perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª SUSANA SEOANE VÁZQUEZ, a licenza provisional para a
instalación dun depósito de G.L.P. de 2450 L enterrado, condicionada a súa instalación
ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 22.07.2008 (expediente
núm. MA962A 2008/000723-1):
-. Os do proxecto técnico.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
2.4.- Visto o expediente instruido ao efecto por VEGO SUPERMERCADOS S.A., con
CIF/NIF: A-36.651.313 (expte. 15/05), para licenza de apertura dun local destinado a
supermercado – Eroski Center, en Montouto (San Saturniño, Parcela F do Plan Parcial),
parroquia de Caccheiras, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade do 21.01.2008 e da acta de comprobación de data
15.09.2008 redactada polo arquitecto municipal e asinada polo representante da empresa
D. Francisco Seco Franco para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a VEGO SUPERMERCADOS S.A., a licenza definitiva para apertura dun
local destinado a supermercado – Eroski Center.
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2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente por
importe de: 550,51 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) CONTRATACIÓN
3º.1) ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE XESTIÓN DO
SERVIZO DA ESCOLA INFANTIL DE OS TILOS.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
03/10/2008, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante Decreto
da Alcaldía de data 11 de setembro de 2008 (nº 471/2008) ratificado por acordo da
Xunta de Goberno Local de 15 de setembro de 2008, adxudicouse provisionalmente o
contrato da XESTIÓN DO SERVIZO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE
OS TILOS á empresa AURORA, PILAR Y ANA S.L, con CIF B-15922230 con
estricta suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por
importe de 146.127,57 euros/anuais (IVE excluído).
Considerando que o citado Decreto foi debidamente notificado aos licitadores, sendo
obxecto de publicación no perfil do contratante con data de 11/09/2008, tal e como
aparece acreditado no expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día
seguinte ó da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do
Concello de Teo, a empresa citada presentou a documentación á que se refire o artigo
135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando o disposto no artigo 135 e 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público (en adiante LCSP) e sendo competencia da Xunta de
Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional
segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007)
En virtude do exposto proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do contrato da XESTIÓN
DO SERVIZO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE OS TILOS, á empresa
AURORA, PILAR Y ANA S.L., con CIF B-15922230, con estricta suxeición ao prego
de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 146.127,57
euros/anuais (IVE excluído).
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co
previsto no prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos
procedentes, e dar traslado ao departamento de Intervención para o seu coñecemento e
efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial
da Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
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En Teo a 03 de outubro de 2008
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros, acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do contrato da
XESTIÓN DO SERVIZO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE OS TILOS,
á empresa AURORA, PILAR Y ANA S.L., con CIF B-15922230, con estricta
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por
importe de 146.127,57 euros/anuais (IVE excluído).
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co
previsto no prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos
procedentes, e dar traslado ao departamento de Intervención para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín
Oficial da Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

3º.2) APROBACIÓN CERTIFICACIÓNS OBRA.
3.2.1.- ABASTECEMENTO DA RAMALLOSA A PITE. POS 2007.
Vista a certificación nº 2 da obra de “ABASTECEMENTO DA RAMALLOSA A
PITE (LUCI)” do POS 2007 (rex. entrada nº 9110, de 29/09/2008), asinada pola
empresa contratista, FERORSA PROYECTOS Y OBRAS S.L., e polo director
facultativo da obra, D. IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, de data 30/03/2008,
acompañada da factura correspondente polo mesmo importe, que ascende a 6.421,78 €.
Visto o informe da Interventora Municipal de data 02/10/2008.
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda e no artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº
257/2007).
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros, acorda:
Primeiro.-Aprobar e ordear o pagamento da certificación nº 2 da obra referida, así
como da factura anexa correspondente, polo importe de 6.421,78 €.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería municipais ós
efectos oportunos.
3.2.2.- ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN TRASELLAS
ACONDICIONAMENTO DE PISTA EN MONTOUTO. POS 2007.

E
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Vista a certificación segunda e última da obra de “ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN TRASELLAS E ACONDICIONAMENTO DE PISTA EN
MONTOUTO” do POS 2007, asinada pola empresa contratista, EXCAVACIONES
OVIDIO S.L., e polo director facultativo da obra, D. IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, de
data 11/07/2008, acompañada da factura correspondente polo mesmo importe, que
ascende a 8.819,28 €.
Visto o informe da Interventora Municipal de data 26/09/2008.
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda e no artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº
257/2007).
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros, acorda:
Primeiro.-Aprobar e ordear o pagamento da certificación segunda e última da obra
referida, así como da factura anexa correspondente, polo importe de 8.819,28 €.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería municipais ós
efectos oportunos.
3.2.3.- ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA IGREXA DE SAN
MARTIÑO E RÚA DE FRANCOS ATA A PONTE MEDIEVAL. TRASLATIO
II.
Vista a certificación única da obra de “ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA
IGREXA DE SAN MARTIÑO E RÚA DE FRANCOS ATA A PONTE MEDIEVAL”
do TRASLATIO II (rex. entrada nº 9140, de 29/09/2008), asinada pola empresa
contratista, CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L., e polo director facultativo da obra, D.
IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, de data 24/06/2008, acompañada da factura
correspondente polo mesmo importe, que ascende a 93.000,00 €.
Visto o informe da Interventora Municipal de data 29/09/2008.
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda e no artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº
257/2007).
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros, acorda:
Primeiro.-Aprobar e ordear o pagamento da certificación única da obra referida, así
como da factura anexa correspondente, polo importe de 93.000,00 €.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería municipais ós
efectos oportunos.
4º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
Entrados neste punto non se presenta ningunha.

5º) ROGOS E PREGUNTAS.
Entrados neste punto non se formula ningún.
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta e cinco
minutos, de orde da Presidencia levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do
que eu, Secretaria, dou fe.
O Alcalde-Presidente,

A Secretaria Xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 7 DE OUTUBRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por
atoparse en obras a Casa Consistorial), sendo as 14:00 horas do día 7 de outubro de
2008, reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co
obxecto de celebrar a sesión extraordinaria urxente correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, D. Andrés
Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Interventora: Dª. Mónica Lado Varela
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Non asiste, previa excusa: Dª Carme Hermida Gulías.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
ORDE DO DÍA:
1º) RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
O Sr. Alcalde da conta de que a urxencia da sesión que se está a celebrar xustifícase na
necesidade de axilizar a contratación do servizo de implantación do plan de
modernización administrativo do Concello de Teo “Teo moderniza”, para así poder
xustificar en prazo a subvención concedida perante as entidades cofinanciadoras.

Sometida a votación, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, acorda
ratifica-la urxencia da convocatoria.

2º) CONTRATACIÓN. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL CONTRATO DE
SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DO

PLAN DE MODERNIZACIÓN

ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE TEO “TEO MODERNIZA”.
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Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
06/10/2008, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento aberto, con
varios criterios de adxudicación e trámite de urxencia, do SERVICIO DE
IMPLANTACIÓN DO PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DO
CONCELLO DE TEO “TEO MODERNIZA”, por importe de 224.000,00 € (193.103,45 €,
máis 30.896,55 € de IVE), aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local de data
01/09/2008.
Considerando que, tal e como se desprende do Informe do encargado do Rexistro Xeral do
Concello de Teo, de 24/09/2008, foron dúas as ofertas presentadas polas empresas que se
relacionan a continuación:
1.- INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.- 22/09/2008 (rex. entrada nº 8498 e 8499)
2.- ÁNDAGO INGENIERÍA, S.L.– 24/09/2008 (rex. entrada nº 8695 e 8696)
Considerando que a mesa de contratación, con data de 25/09/2008, acordou admitir as
proposicións presentadas polas dúas empresas citadas.
Considerando que a mesa de contratación reuniuse, con data de 06 de setembro,
formulando a proposta de adxudicación a favor da empresa INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÉS, S.A, de acordo co informe emitido polo asesor da mesa, D. Xosé Rubal López, de
data 06/10/2008, cuxa táboa resumo das valoración correspondetnes aos criterios
establecidos no prego de prescricións se reproduce a continuación:
Criterio
Ándago
IECI
Criterio a). Calidade técnica da proposta
7
10
Criterio b). Reducción 1ª fase
15
15
Criterio b). Reducción 2ª fase
5
5
Criterio c). Extensión de garantía
0
0
Criterio c). Extensión de servizo de mantemento
10
0
Criterio d). Metodoloxía de desenvolvemento
5
5
Criterio e). Plataforma hardware
0
5
Criterio e). Plataforma electrónica
10
15
Criterio e). Adecuación de procesos
12,5
15
Puntuación total
64,5
70
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando o disposto nos artigos 135 e 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público (en adiante LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno
Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da
citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente o SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DO PLAN
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE TEO “TEO
MODERNIZA”, á empresa INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A., con CIF A28.855.260, con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e de
prescricións técnicas e a súa oferta, por importe de 224.000,00 € (193.103,45 €, máis
30.896,55 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 9.655,17 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co
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prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no
prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da
adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este prazo,
o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o artigo
135.4 da LCSP.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a
definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no perfil do contratante.
En Teo a 06 de outubro de 2008
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros presentes, acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente o SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DO
PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE TEO
“TEO MODERNIZA”, á empresa INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A., con
CIF A-28.855.260, con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e de prescricións técnicas e a súa oferta, por importe de 224.000,00 €
(193.103,45 €, máis 30.896,55 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 9.655,17 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co
prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no
prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da
adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este
prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o
artigo 135.4 da LCSP.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a
definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no perfil do contratante.
3º)

CONCESIÓN

SUBVENCIÓNS

MUNICIPAIS

A

PADROADOS

DE

CEMITERIOS E OUTRAS ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO, PROMOTORAS
DE CEMITERIOS VECIÑAIS DO CONCELLO DE TEO.
Dase conta das solicitudes de subvencións municipais a padroados de cemiterios e
outras entidades sen fin de lucro promotoras de cemiterios veciñais no Concello de Teo
presentadas durante o prazo habilitado ao efecto, aclarando que, segundo o previsto nas
bases da convocatoria, (base 3, in fine) tamén se tiveron en consideración as entidades
que teñan concorrido e presentado a documentación necesaria no prazo establecido na
“Convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro do
Concello de Teo” publicada no BOP nº 276 de 29 de novembro de 2007,
especificamente dirixidas ao mantemento, obras ou construcción de cemiterios, as cales
non tiveron que presentar ningún tipo de solicitude xa que a presentada no seu momento
considerase presentada en forma e tempo nesta convocatoria de padroados de cemiterios
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e outras entidades sen fin de lucro, promotoras de cemiterios veciñais do Concello de
Teo.
Dase conta de que con data de 03/10/2008, reuniuse a Comisión de Avaliación das
solicitudes de subvencións municipais a padroados de cemiterios e outras entidades sen
fin de lucro promotoras de cemiterios veciñais no Concello de Teo.
Dase conta da proposta formulada pola Comisión de Avaliación, tomando en
consideración os criterios recollidos nas bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local
de 04 de agosto de 2008.
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local acorda, por unanimidade dos
presentes, conceder ás subvencións ás entidades que se detallan a continuación,
polos importes que así mesmo se indican:
Entidade

Nº de socios
e/ ou
beneficiarios

Orzamento
/petición

Contribución
económica da
entidade

Interese
das obras

Puntuación

Proposta de
subvención

Puntuación
CALO (x)

1065 / 3962
3

10.199,70 /
-------1

0

2

6

3.970 €

CACHEIRAS
(x)

570 / 384
2

70.000 /
60.000
1

0,2

1

4,2

2.785 €

RARÍS (x)

--- / 594
1,3

9.600 /
6.000

0,4

1

3,7

2.445 €

1
LUOU (x)

174 / 860
1,5

15.761 /
9.000
1

0,5

2

5

3.308 €

LAMPAI (x)

88 / 291
1

1.552 /
1.552
1

0

2,5

4,5

1.522 €

BAMONDE
(e)

--- / 248
1

165.429 /
9.972,71
1

1,8

3

6,8

4.500 €

OZA (e)

145 / 974
1,5

4.582,76 /
3.000
1

0,4

1,5

4,4

2.910 €

RECESENDE
(e)

117 / 507
1,2

6.400 /
5.120
1

0,3

2

4,5

2.980 €

(x) Entidades que solicitaron subvención na convocatoria xeral de asociacións sen ánimo de lucro; (e) Entidades
que participaron na convocatoria específica de cemiterios.
No apartado nº de socios /beneficiarios valorouse tanto o número de socios efectivos como os veciños
potencialmente beneficiarios, incluíndo a posibilidade ou non que ofertan os cemiterios de integración de
novos socios.
No apartado dos orzamentos valorouse, prioritariamente, o orzamento presentado en relación coa obra ou
actividade que se pretende levar a cabo.
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta e cinco minutos,
de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu,
Secretaria, dou fe.
O Alcalde,

A Secretaria Xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
QUE TIVO LUGAR O DÍA 14 DE OUTUBRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14: 45 horas do día 14 de outubro de 2008,
reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar
a sesión extraordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, D. Andrés
Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Interventora: Dª. Mónica Lado Varela
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Non asiste, previa excusa: Dª Carme Hermida Gulías.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) ADXUDICACIÓN DAS OBRAS CORRESPONDENTES Ó POS 2008.
Vistos os expedientes instruídos para a contratación, mediante procedemento aberto, das
obras comprendidas no PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DA EXCMA.
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA do 2008, que se relacionan a
continuación.
1.- AXEITAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO NA URBANIZACIÓN
PARQUE MONTOUTO
2.- ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN CABOVILA
3.- COLECTOR EN FIXO
4.- ACONDICIONAMENTO PISTA MILLADOIRO-VILAR DE CALO.
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Considerando que, unha vez aperturados os sobres A, acordouse a admitir, nos
diferentes expedientes, as ofertas presentadas por todas as empresas, agás a presentada
por Dadmi S.L. na obra de ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN CABOVILA,
por carecer da preceptiva clasificación.
Considerando que unha vez aperturados os sobres B do todas as empresas admitidas,
acordouse remitir a documentación contida ao arquitecto municipal para a emisión dun
informe técnico de valoración, acordándose igualmente a exclusión da empresa
Hordescón S.L., na obra de COLECTOR EN FIXÓ por incorporar no Sobre B a
documentación relativa á oferta económica.
Considerando que a mesa de contratación con data de 14 de outubro de 32008, acordou
rexeitar:
- Na obra de “Abastecemento e saneamento en Cabovila” as ofertas de AQUAGEST
S.A., por non existir concordancia entre o valor estimado do contrato e o importe total
ofertado, por estar mal calculado o IVE, e a de CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L., por
non axustarse a oferta ó modelo establecido no Prego.
- Na obra “Colector en Fixó” as ofertas de AQUAGEST S.A., por non existir
concordancia entre o valor estimado do contrato e o importe total ofertado, por estar mal
calculado o IVE, e a de CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L., por non axustarse a oferta ó
modelo establecido no Prego.
- Na obra “Afirmado e acondicionamento de pista Milladoiro-Vilar de Calo”, a oferta de
CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L., por non axustarse a oferta ó modelo establecido no
Prego.
Considerando que a mesa de contratación reuniuse, con data de 14 de outubro,
formulando a proposta de adxudicación a favor das empresas que se relacionan a
continuación, nos expedientes que así mesmo se indican:
OBRAS POS 2008

ADXUDICATARIO
PROVISIONAL

IMPORTE

AXEITAMENTO DA RÚA ROSALÍA
DE CASTRO NA URBANIZACIÓN
PARQUE MONTOUTO

OBRAS Y VIALES DE
GALICIA S.L.

108.820,00 €
(93.810,35 €, máis
15.009,65 de IVE)

ABASTECEMENTO E SANEAMENTO
EN CABOVILA

EXCAVACIONES OVIDIO
S.L.

150.163,25 €
(129.451,08 €, máis
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ADXUDICATARIO
PROVISIONAL

OBRAS POS 2008

IMPORTE
20.712,17 de IVE).

COLECTOR EN FIXO

ACONDICIONAMENTO PISTA
MILLADOIRO-VILAR DE CALO.

EXCAVACIONES OVIDIO
S.L.

33.854,22 €
(29.184,67 €, máis
4.669,55 de IVE).

CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO S.L.

74.881,96 €
(64.553,41 €, máis
10.328,55 de IVE).

Considerando o disposto nos artigos 135 e 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público (en adiante LCSP) e sendo competencia da Xunta de
Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional
segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes, acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente as obras incluídas no POS 2008, que se citan a
continuación, ás empresas que así mesmo se indican, con estricta suxeición ao prego de
cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas e a súa oferta, polos
importes que así mesmo se relacionan
OBRAS POS 2008

ADXUDICATARIO
PROVISIONAL

IMPORTE

AXEITAMENTO DA RÚA
ROSALÍA DE CASTRO NA
URBANIZACIÓN PARQUE
MONTOUTO

OBRAS Y VIALES DE GALICIA
S.L.

108.820,00 € (93.810,35 €,
máis 15.009,65 de IVE)

ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN
CABOVILA

EXCAVACIONES OVIDIO S.L.

150.163,25 € (129.451,08 €,
máis 20.712,17 de IVE).

COLECTOR EN FIXO

EXCAVACIONES OVIDIO S.L.

33.854,22 € (29.184,67 €, máis
4.669,55 de IVE).

CONSTRUCCIONES PONCIANO
NIETO S.L.

74.881,96 € (64.553,41 €, máis
10.328,55 de IVE).

ACONDICIONAMENTO
PISTA MILLADOIROVILAR DE CALO.
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Segundo.- Fixa-la garantía definitiva dos contratos nas cantidades que se indican a
continuación, correspondentes ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de
conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que constituír
os contratistas no prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da
publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo.
Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que
se refire o art. 135.4 da Lei 30/207, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público
GARANTÍA DEFINITIVA
OBRA

(5% adxudicación
provisional, IVE excluído)

AXEITAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO NA
URBANIZACIÓN PARQUE MONTOUTO

4690,52€

ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN CABOVILA

6472,55€

COLECTOR EN FIXO

1459,23€

ACONDICIONAMENTO PISTA MILLADOIRO-VILAR DE
CALO.

3227,67€

Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a
definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no perfil do contratante.
E non habendo máis asuntos que tratar, remata a sesión, sendo as quince horas e quince
minutos, de todo o que, como Secretaria, dou fe.
O Alcalde,

A Secretaria Xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 18 DE FEBREIRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 18 de febreiro de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez.e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
08.02.2008..
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda aprobala sen ningunha modificación, e que se rexistre no libro
correspondente.

2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A Dª. SANDRA RODRÍGUEZ ALVÁREZ e D. ANTÓN GALOCHA LÓPEZ, licenza
para construción dunha vivenda unifamiliar illada en Procelas, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado polo arquitecto Fernando Palomino Barba.
Expediente núm: 46.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Presentará, previo ao inicio da obra, nomeamento de director de execución material.
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-Presentará, previo ao inicio da obra, nomeamento de coordinador de seguridade e
saúde.
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 2.01.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: FERNANDO PALOMINO BARBA.
-Arquitecto técnico director: --.
-Edificabilidade: 0,14 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+BC, 2,75 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 7,78 % (P. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 7%. Altura do cumio: 1,30 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 116.478 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.329,56 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 144,90 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.594,46 euros.
2.2. A D. JUAN ANTONIO SONEIRA AGULLA, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada en Vilachaiño, parroquia de Teo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Francisco Márquez Taín.
Expediente núm: 47.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 13.12.2007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: FRANCISCO MÁRQUEZ TAÍN.
-Arquitecto técnico director: JUAN CARLOS FERNÁNDEZ BOQUETE.
-Edificabilidade: 0,167 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1, 7,00 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 7,6% (P. Neta). Recuamento á aliñación:
>8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 7%.
Altura do cumio: 1,30 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 101.000 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.020,00 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 102,29 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.242,29 euros.
2.3. A Dª. LUCIA BARROS SEOANE, licenza para construción de un galpón auxiliar
para uso da vivenda de 30 m2 na finca nº 414, situada en Cachóns, parroquia de Oza.
Expediente núm: 48.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo 3 m. a lindeiros e a distancia que sinale a Excma Deputación con respecto a vía
provincial.
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-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cúmio 4,00 m.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Situarase na parte posterior da finca e non sobrepasará a ocupación do 2% da parcela
neta e un límite de 30 m2.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 85,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 145,06 euros.
2.4. A D. ELISEO FERNÁNDEZ CASTRO, licenza para construción de un galpón auxiliar
para usos agrícolas de 25 m2 na finca nº 1421 de “A Binga”, parroquia de Calo.
Expediente núm: 49.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase un mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cúmio 4,00 m.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
2.5. D. LINO MARTÍN LEA SANTISO, licenza para construción de un cerre de 45 metros
lineais na finca nº 1831 de Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 50.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a base do mesmo na mesma
cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 28,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 88,00 €.
2.6. A D. FRANCISCO ANTELO VARELA, licenza para retellado da vivenda de 80 m2,
en Regoufe, parroquia de Luou.
Expediente núm: 51.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
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produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 107,78 euros.
2.7. A Dª. ROSALIA FERNÁNDEZ TACÓN, licenza para reparación de tellado da
vivenda de 100 m2, en Cornide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 52.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.

6

-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
2.8. A D. SANTIAGO REGUEIRO GARCÍA, en nome de INSTALACIONES REGUEIRO
S.L., licenza para apertura de zanxa en viais públicos, en Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 53.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións.
-Dará cumprimento das condicións técnicas das liñas eléctricas soterradas a que se refire
o Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión de acordo coas indicacións da
compañía Unión Fenosa Distribución S.A.
-A zanxa irá no borde da beirarrúa correspondente a urbanización do fronte do solar,
deixando previstos os puntos de desaugadoiro da calzada e respetando o resto das
canalizacións e servizos urbanísticos da zona.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 280,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 340,00 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.9.- Escrito asinado por UNEDA S.L., de data 10.01.2008, con rexistro de entrada no
Concello núm. 357, do 16.01.2008, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 15.02.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda conceder a UNEDA S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN (expte 4/08), para un edificio de trece vivendas e un local comercial
construido en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 97/02, de data 26.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 375,60 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
2.10.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a seguinte
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relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:
AQ-79.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: ROCIO TEO SÁNCHEZ
Nº Expediente: 1166 Data: 13.12.2007

3º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
3.1.- Escrito de D. MARCOS SANMARTÍN MONTES, en representación de SAÚDE E
DEPORTE DE GALICIA, S.L., CIF/NIF: B-70.019.294 (expte. 13/07), de data 26.11.2007,
con rexistro de entrada no Concello núm. 9265, do 27.11.2007, solicitando licenza para
o establecemento dun ximnasio.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 15.01.2008 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 6.02.2008,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun ximnasio, a emprazar en Cacheiras, Edificio Os Muiños, Bloque 2.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
4º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS E FIANZAS.
4.1. Dada conta do escrito asinado por D. Jesús Mañá Pena, en representación de
“MAÑA S.L.”, con rexistro de entrada número 919, de 13.02.2007, no que solicita que
lle sexa revisada a fianza que ten depositada, mediante aval bancario polo importe de
62.376,77€, e presentada como garantía provisional da obra de construcción de 11
chalets en Montouto-Cacheiras, pedindo que se adapte e se lle devolva

a parte

proporcional ás obras rematadas, consistentes en 6 chalets. Visto o aval presentado polo
interesado, de data 14.02.2008, por importe de 28.353,08€, que é a diferenza entre o
aval inicial e o importe correspondente ás obras que aínda lle quedan por executar (5
chalets)
Vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo, de data e de
Intervención de data 14.02.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 62.376,77 Euros, posto
que xa se constituiu un novo aval pola diferenza das obras que faltan por executar.
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2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

4.2. Dada conta do escrito asinado por D. Antonio Noya Pumar, en representación de
“PROGAEYCO, S.L.”, con rexistro de entrada número 10069, de 28.12.2007, no que
solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada, mediante aval bancario polo
importe de 3398,33€, e presentada como garantía provisional das obras de
“Construcción de tres chalés en Raxó-Cacheiras”, e vistos os informes favorables do
concelleiro delegado de urbanismo, de data 08.02.2008 e de Intervención de data
13.02.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 3398,33 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

4.3. Dada conta do escrito asinado por D. Ramón Dapena Fernández, con rexistro de
entrada número 9198, de 26.11.2007, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que
ten depositada, mediante ingreso en metálico polo importe de 700,00€, e presentada
como garantía provisional das obras de “Canalización subterránea para acometida
eléctrica en Ameneiro – Calo (exp. 167/07)”, e vistos os informes favorables do
concelleiro delegado de urbanismo, de data 08.02.2008 e de Intervención de data
13.02.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza en metálico constituida por importe de 700,00
Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

4.4. Dada conta do escrito asinado por Dª. Mª del Carmen Sánchez Álvarez, en
representación de “IGLESAN, S.L.”, de data 09.11.2007, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que ten depositada, mediante aval bancario polo importe de 17500,00€,
e presentada como garantía provisional das obras de “Construcción de edificio en
Pontevea-Reis”, e vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo,
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de data 12.02.2008 e de Intervención de data 13.02.2008, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 17500,00 Euros.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.
4.5. Dada conta do escrito asinado por Dª. Mª del Carmen Sánchez Álvarez, en
representación de “IGLESAN, S.L.”, de data 09.11.2007, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que ten depositada, mediante aval bancario polo importe de 17500,00€,
e presentada como garantía provisional das obras de “Construcción de edificio en
Pontevea-Reis”, e vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo,
de data 12.02.2008 e de Intervención de data 13.02.2008, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 17500,00 Euros.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.
4.6. Dada conta do escrito asinado por D. Rafael Gestal Rodríguez, con rexistro de
entrada 446 de data 18.01.2008, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten
depositada, mediante ingreso en metálico polo importe de 250,00€, e presentada como
garantía provisional das obras que supuxeron corte de estrada, e vistos os informes
favorables do concelleiro delegado de urbanismo, de data 12.02.2008 e de Intervención
de data 13.02.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza en metálico por importe de 250,00 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

4.7. Dada conta do escrito asinado por D. Francisco Pérez Iglesias, con rexistro de
entrada 10.033 de data 05.12.2006, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten
depositada, mediante ingreso en metálico polo importe de 300,00€, e presentada como
garantía provisional das obras de construcción de zanxa para liña eléctrica, e vistos os
informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo, de data 12.02.2008 e de
Intervención de data 13.02.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
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1º) Autorizar a cancelación da fianza en metálico por importe de 300,00 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

5º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
5.1. Visto o escrito asinado por Dª Mónica Sobredo Miranda, con D.N.I. 33.295.652R,
que presta os seus servizos de conserxería e limpeza no CEIP Os Tilos, con domicilio a
efectos de notificación en Rúa Ameneiro, 1C-1ºC – Os Tilos (Teo), no que solicita o
aboamento dos atrasos económicos derivados da actualización da súa renda conforme
ao incremento anual do IPC dos tres últimos anos, así como restablecer a renda do ano
en curso.
Visto o informe desfavorable de Intervención, de data 13.02.2008, no se expón que a
duración máxima dun contrato de servizo é de catro anos, e que se comprobou que o
dito contrato se prorrogou tácita e indefinidamente ata a actualidade e que, por outra
banda, o informe 55/04, de 12 de novembro de 2004 da Xunta Consultiva de
Contratación Administrativa establece que “ a partir da entrada en vigor da Lei 53/1999,
de 28 de decembro, que dá nova redacción ó artigo 67.1 da Lei de Contratos das
Administracións Públicas, non son admisibles as prórrogas tácitas aínda estando
previstas en contratos anteriores á data indicada…”, e que no mesmo senso se pronuncia
o informe 24/04 no seu artigo 67, así como o indicado no artigo 103.3 do RDL 2/2000
no que se establece que o prego de cláusulas deberá detallar a fórmula de revisión de
prezos, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1ª) Denegar o abono do IPC solicitado, de acordo co exposto no informe de
Intervención Municipal.
2º) Comunicar este acordo á interesada, para o seu coñecemento e efectos.
5.2. CORRECCIÓN DE ERRO DA COMISIÓN AVALIADORA DAS BOLSAS DE
ESTUDO E TRANSPORTE 2007/2008.
Visto o informe da Comisión Avaliadora das bolsas de estudo e transporte 2007/2008,
de data 12.02.2008, no que expoñen que se recoñece un erro material á vista da
instancia presentada por D. José Manuel Ferrón García, con rexistro de entrada 784 de
data 30.01.2008, advertindo dun erro na adxudicación da bolsa ó seu fillo Diego Ferrón
Lea, xa que polo seu nivel de estudos correspóndelle a cantidade de 200€ e non os 50€
inicialmente concedidos, e propoñendo a corrección do importe dae dita beca, a Xunta
de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Correxir o erro material, concedendo a Diego Ferrón Lea unha bolsa de estudo e
transporte por importe de 200€.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) Devolver o expediente a Intervención para a xestión do mesmo.
5.3. Visto o escrito asinado por D. José Ramón Barreiro Albor, en representación de
“Limpezas Joma, S.L.”, con rexistro de entrada 475 de data 17.01.2008, empresa que
presta os seus servizos de limpeza nos pabillóns municipais, informando que a partir de
xaneiro os seus honorarios sufrirán un aumento do 4% como consecuencia dun maior
custo dos seus gastos de explotación e coas previsións do goberno.
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Visto o informe desfavorable de Intervención, de data 12.02.2008, no se expón que o
afectado ven aplicando automáticamente a revisión de prezos segundo o IPC, e que
segundo se desprende do informe 14/06 da Xunta Consultiva de Contratación
Administativa, resulta necesaria a existencia dun prego de cláusulas que vencelle ó
Concello e ó adxudicatario, e que igualmente o RDL 2/2000, no seu artigo 103.3
establece que o prego de cláusulas deberá detallar a fórmula de revisión de prezos, e que
ó seu xuízo non procede dita revisión, toda vez que non existe un procedemento de
licitación que adxudique o contrato ó interesado e que inclúa, no seu caso, a fórmula de
revisión de prezos conforme co IPC, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade,
acorda:
1ª) Denegar o abono do IPC solicitado, de acordo co exposto no informe de
Intervención Municipal.
2º) Comunicar este acordo ó interesado, para o seu coñecemento e efectos.

5.4. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN
FINS DE LUCRO DO CONCELLO DE TEO.
Vista a proposta elevada pola comisión de avaliación de subvencións a entidades sen
fins de lucro do Concello de Teo, que a continuación se copia literalmente:
“A comisión de avaliación das solicitudes de subvención a entidades sen ánimo de lucro
do Concello de Teo formada polas vogais D. Carmen Diéguez, concelleira delegada de
educación e xuventude; D. María Lucía Mosquera, animadora cultural do Concello de
Teo; D. Andrés Fernández, concelleiro delegado de servizos sociais, que actúa como
secretario; e Dna. Carme Hermida, concelleira delegada de Cultura e Deportes, que
exerce de presidenta, reunida nas dependencias municipais o día 18 de febreiro ás 8:30,
despois examinada a documentación pertinente, acordou outorgar os seguintes puntos ás
entidades concorrentes:
DEPORTIVAS
S.R. CALO (sección deportiva)

3,983 puntos

9 equipos de fútbol campo + 7 equipos de fútbol sala + 1 equipo de baloncesto

CLUBE SAN FRANCISCO DE TEO

1,475 puntos

8 equipos de fútbol sala + Actividade de judo + Actividade de kárate

S.D. CACHEIRAS

3,098 puntos

8 equipos de fútbol campo + 5 equipos de fútbol sala

S.D. LUOU

0,295 puntos

1 equipo de fútbol campo

PRAÍÑA SPC

0,885 puntos

3 equipos de fútbol campo

C.F. RARÍS

0,295 puntos

1 equipo de fútbol campo

S.D. OS TILOS

0,295 puntos

1 equipo de baloncesto

S.D.C. RECESENDE

1,180 puntos
12

4 equipos de fútbol campo

CLUB DE AEROMODELISMO ESTELA

0,327 puntos

Actividades

FORMACIÓN E TEMPO LIBRE
A.C. CRUCEIRO DE MONTE

0,983 puntos

Coral + Actividades

MULLERES RURAIS DE TEO

0,819 puntos

Actividades

O CACHÓN
RÍO TELLA

0,327 puntos
0,491 puntos

Actividades

OS TILOS

1,967 puntos

Actividades

ASPAMITE

2,295 puntos

Actividades + Interese social

VECIÑAIS
AA.VV. SAMPAIO DE LAMPAI

0,163 puntos

AA.VV. BAIUCA

0,655 puntos

Mantemento + uso social do local

AA.VV. O ATALLO

0,163 puntos

HERDEIROS DA UNIÓN 1910

0,819 puntos

Actividades + Mantemento das instalacións

AA.VV. RAVIÑA VALDÉS

0,491 puntos

Actividades

AA.VV. SANTA MARÍA DE LUOU

0,327 puntos

Actividades

AA.VV. O CASTRO DE RECESENDE

0,655 puntos

Mantemento do local

ENTIDADES CULTURAIS
A OLIVEIRA

0,491 puntos

Actividades

CORO PARROQUIAL DE RARÍS
CORO PARROQUIAL DE CACHEIRAS
A.C. ALECEIA

0,163 puntos
0,163 puntos
0,327 puntos

Coral

A.C.BANDA DE MÚSICA CULTURAL DE TEO

5,081 puntos

Actuacións polas parroquias + Formación + Compra de instrumentos + presenza pública

A.C. A MÁMOA

2,622 puntos

Coral + Teatro + Presenza pública + Escola de baile e música tradicional
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A.C. A PONTE VELLA

4,098 puntos

Presenza pública + Coro + Escola de baile e música tradicional + Outras actividades + Uso municipal e social do
local

A.C. ROSALÍA DE CASTRO

5,245 puntos

Presenza pública + Escola de baile e música tradicional

+ Outras actividades + Uso municipal e social do local.

A.R. CALO (sección cultural)

10 puntos

Presenza pública + Coral + Banda de Gaitas + Escola de baile e música tradicional + Outras actividades + Banda de
música

MANTEMENTO DO MEDIO
SOCIEDADE DE CAZADORES

3,934 puntos

Actividades de conservación do medio

S. A. G. CALO

SOCIEDADES DE AGRICULTORES E GANADEROS
0,655 puntos

Mantemento do local

S. A. G. CACHEIRAS

0,655 puntos

Mantemento do local

EDUCACIÓN
ANPA COVAS (OS TILOS)
ANPA RÍO TELLA (A RAMALLOSA)
ANPA A RABADELA (CALO)
ANPA CRA DE TEO
IES CACHEIRAS***
CEIP IGREXA-CALO
CEIP A RAMALLOSA
CEIP OS TILOS
CRA DE TEO

0,754 puntos
0,754 puntos
0,754 puntos
0,229 puntos
0,754 puntos
0,754 puntos
0,754 puntos
0,918 puntos

MOCIDADE
ASOCIACIÓN XUVENIL VRENZA

0,655 puntos

Actividades.

OUTRAS CONSIDERACIÓNS
Non se tivo en conta a solicitude a presentada pola Asociación de Festexos do
Carme de Teo porque xa dispuxon dunha subvención nominativa.
Desestimáronse as solicitudes realizadas pola Asociación de Veciños dos Tilos
(rexistro de entrada 96/04.01.08) e pola Asociación Cultural A Regionalista (rexistro de
entrada 745/ 29.01.08) por seren entregadas fóra de prazo.
Non se consideraron as subvencións solicitadas polas parroquias porque non
teñen entidade xurídica.
Non foi posible considerar as subvencións presentadas polos patronatos dos
cemiterios porque non eran obxecto desta convocatoria.
A comisión avaliadora acordou que cada punto ten un valor de 3.050 euros.
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Á vista dos puntos conseguidos polas distintas entidades que se presentaron á
Convocatoria de Subvencións para entidades sen ánimo de lucro realizada polo concello
de Teo e o valor monetario concedido a cada punto, a comisión de avaliación formada
polas vogais D. Carmen Diéguez, concelleira delegada de educación e xuventude; D.
María Lucía Mosquera, animadora cultural do Concello de Teo; D. Andrés Fernández,
concelleiro delegado de servizos sociais, que actúa como secretario; e Dna. Carme
Hermida, concelleira delegada de Cultura e Deportes, que exerce de presidenta, reunida
nas dependencias municipais o día 18 de febreiro ás 8:30 acordou elevar á Xunta de
Goberno Local a seguinte proposta de concesión de subvencións:
PROPOSTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS
ENTIDADES DEPORTIVAS
S.D. LUOU (0,296 puntos)
900 euros.
C.F. RARÍS (0,295 puntos)
900 euros.
S.D. OS TILOS (0,295 puntos)
900 euros.
CLUB DE AEROMODELISMO ESTELA (0,327 puntos)
998 euros.
PRAÍÑA SPC (0,885 puntos)
2.700 euros.
S.D.C. RECESENDE (1,180 puntos)
3.600 euros.
CLUBE SAN FRANCISCO DE TEO (1,475 puntos)
4.499 euros.
S.D. CACHEIRAS (3,098 puntos)
9.449 euros.
S.R. CALO (sección deportiva) (3,983 puntos)
12.149 euros.
TOTAL

36.095 euros.

FORMACIÓN E TEMPO LIBRE
O CACHÓN (0,327 puntos)
RÍO TELLA (0,491 puntos)
MULLERES RURAIS DE TEO (0,819 puntos)
A.C. CRUCEIRO DE MONTE (0,983 puntos)
OS TILOS (1,967 puntos)
ASPAMITE (2,295 puntos)
TOTAL
VECIÑAIS
AA.VV. SAMPAIO DE LAMPAI (0,163 puntos)
AA.VV. O ATALLO (0,163 puntos)
AA.VV. SANTA MARÍA DE LUOU (0,327 puntos)
AA.VV. RAVIÑA VALDÉS (0,491 puntos)
AA.VV. BAIUCA
(0,655 puntos)
AA.VV. O CASTRO DE RECESENDE (0,655 puntos)
HERDEIROS DA UNIÓN 1910 (0,819 puntos)
TOTAL
ENTIDADES CULTURAIS
CORO PARROQUIAL DE RARÍS (0,163 puntos)
CORO PARROQUIAL DE CACHEIRAS (0,163 puntos)
A.C. ALECEIA (0,327 puntos)

998 euros.
1 498 euros.
2 498 euros.
2 999 euros.
6 000 euros.
7 000 euros.

20 993 euros.

497 euros.
497 euros.
998 euros.
1 498 euros.
1 998 euros.
1 998 euros.
2 498 euros.
9 984 euros.

497 euros.
497 euros.
998 euros.
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A OLIVEIRA (0,491 puntos)
A.C. A MÁMOA
(2,622 puntos)
A.C. A PONTE VELLA (4,098 puntos)
A.C.BANDA DE MÚSICA C. DE TEO (5,081 puntos)
A.C. ROSALÍA DE CASTRO (5,245 puntos)
A.R. CALO (sección cultural) (10 puntos)
TOTAL

1 498 euros.
7 998 euros.
12 499 euros.
15 497 euros.
15 998 euros.
30 500 euros.
85 982 euros.

MANTEMENTO DO MEDIO
SOCIEDADE DE CAZADORES (3,934 puntos)

11 999 euros.

SOCIEDADES DE AGRICULTORES E GANADEROS
S. A. G. CALO
(0,655 puntos)
1 998 euros.
S. A. G. CACHEIRAS (0,655 puntos)
1 998 euros.
TOTAL 3 996 euros.
EDUCACIÓN
ANPA CRA DE TEO (0,229 puntos)
ANPA COVAS (OS TILOS) (0,754 puntos)
ANPA RÍO TELLA (A RAMALLOSA) (0,754 puntos)
ANPA A RABADELA (CALO) (0,754 puntos)
CEIP IGREXA-CALO (0,754 puntos)
CEIP A RAMALLOSA (0,754 puntos)
CEIP OS TILOS
(0,754 puntos)
CRA DE TEO (0,918 puntos)
IES CACHEIRAS**
TOTAL

699 euros.
2 300 euros.
2 300 euros.
2 300 euros.
2 300 euros.
2 300 euros.
2 300 euros.
2 800 euros.
38 000 euros.
55 299 euros.

MOCIDADE
ASOCIACIÓN XUVENIL VRENZA

(0,655 puntos) 1 998 euros.”.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Acepta-la proposta elevada pola comisión de avalización, concedendo as
subvencións ás entidades arriba mencionadas polos importes que tamén se citan.
2º) Notificar este acordo ós interesados para o seu coñecemento e efectos.
3º) Devolver o expediente ó departamento de cultura e deportes para a xestión do
mesmo.
6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.
Sendo as quince horas e quince minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
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Teo, 18 de febreiro de 2008
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA

Cristina Castro Fuentes
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 9 DE ABRIL DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 9 de abril de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria en
segunda convocatoria, correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Mª Pilar Sueiro Castro, Adxunta a Secretaría do Concello.
Asiste: Dª Mónica I. Lado Varela, Interventora municipal
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
17.03.2008.-Dada conta do borrador da acta da sesión anterior, correspondente á
ordinaria celebrada o dia 17 de marzo de 2008, a Xunta de Goberno acorda por
unanimidade aprobala sen ningunha modificación e que se transcriba o libro de actas
correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A D. MARTÍN SAYANS OTERO, licenza para rehabilitación dunha vivenda
unifamiliar illada no lugar de Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado
polo arquitecto Hossein Keshavarz Manesh.
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Expediente núm: 93.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 14.01.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR.
-Arquitecto director das obras: HOSSEIN KESHAVARZ MANESH.
-Arquitecto técnico director: ASER JUAN GOYANES TORREIRO.
-Edificabilidade: EDIFICACIÓN EXISTENTE
-Altura máxima: B+1 4,95 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: EDIFICACIÓN EXISTENTE. Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: MEDIANERA EXISTENTE.
Pendente máxima de cuberta: 21º. Altura do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo
cuberta: Si.
-Presuposto: 59.000,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.180,00 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 1.360,00 euros.
2.2. A D. JULIO YEBRA-PIMENTEL RODRÍGUEZ, en represenación de COMUNIDADE
DE PROPIETARIOS U-16-A2, licenza para instalación dun ascensor na U-16-A2 de Os
Tilos, segundo proxecto redactado polo arquitecto Juan Pinto Tasende.
Expediente núm: 94.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 21.08.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 660,33 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
Total: 720,33 euros.
2.3. A D. LINO MARTÍN LEA SANTISO, licenza para construción dun galpón de usos
agrícolas de 25 m2, en Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 95.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustaranse a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional):70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
2.4. A D. MANUEL GARCÍA REGO, licenza para construción dun alpendre de 30 m2, na
finca nº 1265 de Feros, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 96.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustaranse a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 3 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista municipal.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Situarase na parte posterior da finca (dentro da zona clasificada como núcleo rural
tradicional (NT-2) e a ocupación máxima non superará o 2% da parcela neta.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional):85,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 145,06 euros.
2.5. A PROMOSIONES VAL DO CASAL S.L., licenza para construción de un cerre de
269 ml. na finca nº 158 de Penelas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 97.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima de 5 metros do eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que a pista actual e urbanizarase todo o fronte segundo
memoria valorada do proxecto.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 167,37 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 227,37 €.
2.6. A Dª. Mª CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, licenza para construción de un cerre
de 105 ml. en A Xesta, finca nº 694-3, parroquia de Calo.
Expediente núm: 98.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 65,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 125,33 €.
2.7. A D. MANUEL OJEA SALGUEIRO, licenza para construción de un cerre de 350 ml.
e un galpón agrícola de 25 m2 en Loureiro, finca nº 23, parroquia de Luou.
Expediente núm: 99.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Cerre:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
Galpón:
-Retranquearase un mínimo de 5 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista
municipal.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cúmio 4,00 metros.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
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todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 288,65 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 348,65 €.
2.8. A D. VICTOR TEO RÍOS, licenza para construción de un cerre de 40 ml. e un galpón
agrícola de 25 m2 en Solláns, finca nº 300, parroquia de Calo.
Expediente núm: 100.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Cerre:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-No fronte da parcela o cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m
de altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-No resto da parcela darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para
solos rústicos de xeito que os cerres serán preferentemente vexetais, sen que os
realizados con material opaco de fábrica superen a altura de 1 metro, agás en parcelas
edificadas, onde poderán acadar 1,50 metros, non permitíndose os bloques de formigón
ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados.
Galpón:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista municipal.
-Altura máxima 2.30 m.
-´Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 83,32 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 143,32 €.
2.9. A D. JOSÉ R. DEL RÍO FERNÁNDEZ, licenza para construción de un cerre de 30 ml.
en Fixó, finca nº 506, parroquia de Calo.
Expediente núm: 101.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase no borde exterior da beirarrúa, gardando a aliñación existente.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 €.
2.10. A Dª. DOLORES TABOADA CUTRÍN, licenza para construción de un cerre de 10
ml. en Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 102.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre solicitado non se poderá executar no primeiro tramo da finca na zona sinalada
como ampliación de vial, comenzando o primeiro poste do cerre a 10 metros do eixe da
pista pública, segundo se indica no plano de aliñacións que se xunta. O resto do cerre
existente, en base a normativa vixente, está situado en réxime de fora de ordenación
(artigo 103 da Lei 9/2002).
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 6,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,22 €.
2.11. A Dª. Mª CONCEPCIÓN BARBEITO LISTE, licenza para construción de un cerre de
40 ml., con bloque, postes e alambre, en Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 103.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,89 €.
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2.12. A D. RAMÓN CASTRO RIVEIRO, licenza para retellado da vivenda de 65 m2 en
Vilar de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 104.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 40,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 104,44 euros.
2.13. A D. ANTONIO SALGADO CALVO, licenza para retellado de 30 m2 (da metade)
da casa nº 20 de A Ribeira, parroquia de Reis.
Expediente núm: 105.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
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fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 euros.
2.14. A D. RICARDO BLANCO SEOANE, licenza para retellado da vivenda de 100 m2 en
Sixto, nº 20, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 106.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
2.15. A D. JOSÉ ANTONIO FUENTES REY, licenza para retellado da vivenda de 230 m2
en Casal de Reis, parroquia de Raris.
Expediente núm: 107.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Respetará estrictamente as pendentes e sistema constructivo actual.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 143,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 203,11 euros.
2.16. A D. JOSÉ BENITO ELIAS IGLESIAS, licenza para retellado da vivenda de 120 m2
en A Pedreira, nº 31, parroquia de Calo.
Expediente núm: 108.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 euros.
2.17. A Dª. SARA FANDIÑO NÚÑEZ, licenza para reparación do tellado da casa en
Agoso, parroquia de Oza.
Expediente núm: 109.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
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produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Respetará estrictamente as pendentes da cuberta e o sistema constructivo actual.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 28,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 88,20 euros.
2.18. A D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, licenza para retellado de cuberto de 30
m2 en Vilanova, parroquia de Oza.
Expediente núm: 110.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións que indique a Comisión Territorial do Patrimonio
Histórico de A Coruña.
-Non se modificará o volume actual da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente. Debendo manter os elementos de
cantería, cachotería e carpintería característicos existentes; manterase a cuberta
inclinada a dúas augas; as fachadas e muros de pedra manteranse vistos e os enfoscados
manteranse pintados.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 euros.
2.19. A D. AGUSTÍN JESÚS TATO PEREIRO, licenza para retellado da caseta antigua
existente de 24 m2 con obras menores de conservación e mantemento, en Fornelos, nº 9,
parroquia de Raris.
Expediente núm: 111.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 14,93 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 74,93 euros.
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2.20. A D. RAMÓN CASTIÑEIRAS VIQUEIRA, licenza para retellado dun galpón de 75
m2 en Casalonga, parroquia de Calo.
Expediente núm: 112.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que
indica o artigo 103 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 46,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 106,67 euros.
2.21. A Dª. JOSEFINA VÁZQUEZ MONTES, licenza para retellado de 65 m2 e
acondicionamento interior para baño de 15 m2, en Tarrio, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 113.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
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características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 140,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 200,44 euros.
2.22. A D. VICTOR CARBIA BUELA, licenza para retellado da vivenda, enfoscado e
pintado, en Rarís, s/n.
Expediente núm: 114.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que
indica o artigo 103 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
2.23. A D. JOSÉ CASTRO CELA, licenza para repicado e enfoscado de paredes da
vivenda de 120 m2, en A Ribeira, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 115.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002, de xeito que a tipoloxía das
construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os materiais
empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 34,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 94,06 euros.
2.24. A D. VALENTÍN CARRERA GONZÁLEZ, en nome de PRODUCCIONES LUCINA
S.L. licenza para acondicionamento de galpón existente de 20 m2, en A Igrexa,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 116.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Serán obras mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente, sen que as
obras afecten a estructura da edificación.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
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todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 116,70 euros.
2.25. A D. JOSÉ MANUEL ANTELO DUBRA, en representación de PAZO DE ADRÁN S.L.,
licenza para acondicionamneto interior de unha estancia do Hotel Pazo de Adrán,
consistente na eliminación de un dormitorio e baño por un salón social, no lugar de
Adrán, parroquia de Calo.
Expediente núm: 117.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 30,79 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 90,79 euros.
2.26. A D. ANTONIO ROUCO PUENTE, licenza para construción dun porche pegado á
vivenda de 2,80 x 5,50 e pavimentar piso de 200 m2, en Tarrio, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 118.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-As obras serán de estructura sinxela e non afectarán á estructura da edificación
existente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-O pavimento non afectará a zona exterior da finca.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 81,52 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 141,52 euros.
2.27. A PROMOTORA DE HOSTELERÍA GALLEGA S.L., licenza para obras de
instalación de marquesiñas desmontables para o cubrimento de prazas de aparcamento
en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 119.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Respetará as aliñacións que figuran nas normas subsidiarias e contará coa autorización
da demarcación de estradas da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes para a AC-841.
-As obras terán o caracter de provisional, os efectos de posible desenrolo do PXOM
aprobado provisionalmente e farase constar baixo as indicadas condicións no Rexistro
da Propiedade o compromiso asinado polo interesado, renunciando a calqueira tipo de
indemnización polas obras que se pretenden realizar os efectos de cumprimento do
PXOM aprobado provisionalmente.
-Construirase segundo memoria presentada, realizando as obras con estructura sinxela e
desmontable utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 449,72 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 322,50 €.
Total: 772,22 euros.
2.28. A D. MARCOS SANMARTÍN MONTES, en representación de SAÚDE E DEPORTE
DE GALICIA S.L., licenza para reforma e acondicionamento de ximnasio, en Cacheiras,
edificio Os Muiños, segundo proxecto redactado polo técnico David Montes Pose.
Expediente núm: 120.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións do dictamen ambiental do expte MA962A
2008/000171-1, de data 24.03.2008, sobre contaminación acústica, residuos, normativas
sectoriais, etc.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 770,17 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 324,98 €.
Total: 1.095,15 euros.
2.29. A D. MARCELINO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en representación de PABLO Y
OSCAR M. FERNÁNDEZ NIEVES, licenza para acondicionamento parcial de local
situado na estrada A Coruña-Tui, en Reborido, Galanas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 121.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-As obras serán de carácter menor e non afectarán a estructura nin o exterior da
edificación.
-Tramitará previamente expediente regulamentario antes do inicio de calquera
actividade.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 de xeito que calquera actuación que
puidera afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as
condicións de estética e integración ambiental do núcleo existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 246,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 306,00 euros.
2.30. A PROMOCIONES VAL DO CASAL S.L., licenza para instalación de liña eléctrica
en baixa tensión segundo plano de Fenosa, en Penelas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 122.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranqueará os postes un mínimo de 4,50 metros do eixe da pista pública, sen
interrumpir a zona da cuneta.
-Dará cumprimento das condicións técnicas e autorizacións da Normativa Técnica
Sectorial.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 80,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 140,00 euros.

21

2.31. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para apertura de zanxa en viais
públicos para canalización de acometida en Balcaide, parroquia de Calo (SDG
218307110256)
Expediente núm: 123.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona, instalando a tubería a unha profundidade suficiente para
evitar roturas por parte das maquinas de obras públicas.
-Dará cumprimento das condicións técnicas e autorizacións da Normativa Técnica
Sectorial.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10,03 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,03 euros.
2.32. A Dª. ANA Mª VALIÑO CALO, licenza para parcelación de finca resultante de
agrupación, en Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo proxecto técnico redactado por
Rosa Ana Tubio Piñeiro.
Expediente núm: 124.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado separando a zona urbana da rústica.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN PARA A CONCESIÓN DE
LICENZA.
2.33- Vista a solicitude presentada por D. ANTONIO SERVIA EIRAS, en representación de
ARCEBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF/NIF: Q-1500020-A, de data
7.08.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 5475, e demais documentos
obrantes no expediente, para construción de 12 panteóns e 2 criptas, así como
legalización de 6 panteóns mais, no cemiterio de Santa Eulalia de Oza, tramitada ó
abeiro do art. 41 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural
de Galicia, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda informar favorablemente a autorización para a
concesión da licenza solicitada, ós efectos da súa remisión á C.P.T.O.P. e T.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN PARA CONTINUAR OBRAS.

22

2.34- Dada conta do escrito de D. AURELIO MÁRQUEZ MORALES, con CIF/NIF:
33.254.957-Q, de data 12.02.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 1143, no
que solicita que se acorde levantar a orde de paralización do expediente de disciplina
urbanística nº 27/07, por incumprimento da distancia mínima de 3 metros na parte da
fachada onde sobresae cara ao exterior unha chemenea de 80x45 cm. deixando unha
distancia ao peche da propiedade colindante Sur-Este (finca nº 1.395) de 2,55 metros, da
obra con expediente nº 317/04, para construción dunha vivenda unifamiliar, en Balcaide
“Casacandelo”, parroquia de Calo.
Visto os informe favorable do arquitecto municipal de data 7.04.2008, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a continuación das obras da vivenda sempre e cando a propiedade respecte
a distancia a lindeiros de 3 metros que figura nas NNSS.
2º) Notificar este acordo ao interesado.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de GRUPO TECNOVITA S.L., de data 22.01.2008, con rexistro de entrada
no Concello núm. 554, do 23.01.2008, solicitando licenza para o establecemento dun
local destinado a oficina de empresa de representación de comercio de toda clase de
artigos e mercancias (epígrafe 504.2), en Montouto, Edificio O Dolmen, portal 5,
bloque 2, local 10.
Vistos, o proxecto redactado polo aparellador Manuel Gamallo Varela, visado polo
colexio correspondente o 18.01.2008, incluindo no punto 4. a solidez e seguridade, o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data
4.03.2008; e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a GRUPO TECNOVITA S.L. (expte. AP-1/08) a licenza que solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
65,32 euros.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
3.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. MARCOS SANMARTÍN MONTES, en
representación de SAÚDE E DEPORTE DE GALICIA S.L., CIF/NIF: B-70.019.294 (expte.
13/07), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a ximnasio, a emprazar
en Cacheiras, Edificio Os Muiños, bloque 2, e dada conta do dictame ambiental emitido
pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible do 24.03.2008, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MARCOS SANMARTÍN MONTES, en representación de SAÚDE E
DEPORTE DE GALICIA S.L., a licenza provisional para o establecemento dun local
destinado a ximnasio, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes
requisitos de conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do expediente núm.
MA962A 2008/000171-1:
3.4 -.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
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expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
6.6 -.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e
10/1997 (D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro
pola que se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista
europea de residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os
residuos, tendo en conta a recollida selectiva de lixo.
7.11 -.Se dispón de cabina de bronceado: Condicionado ó cumprimento do R.D.
1002/2002, do 27 de setembro, polo que se regula a venda e utilización de aparellos de
bronceado mediante radiacións ultravioletas e máis o Decreto 253/2004, de 7 de
outubro de 2004, que regula ditas actividades (DOG, núm. 213, de 2.11.2004).
Outros requisitos:
9.2 -.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS E FIANZAS.
Non se presentaron.
5º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA.
5.1. ADXUDICACION DA CONTRATACION DAS OBRAS DE ADECUACIÓN
DO ENTORNO DA IGREXA DE SAN MARTIÑO E RÚA DE FRANCOS ATA A
PONTE MEDIEVAL.

Dase lectura pola Secretaría municipal á proposta da Mesa de Contratación reunida o
día 19 de febreiro de 2008, que copiada literalmente di:
Á vista do mesmo a Mesa de Contratación acorda propoñer como adxudicataria á
empresa OÑIAL, que ofrece realizar as obras de “Adecuación do entorno da Igrexa de
San Martiño e Rúa de Francos ata a ponte medieval”, polo prezo de noventa e tres mil
euros, IVE incluido, elevando a proposta de adxudicación á Xunta de Goberno Local.
Así, á vista de todo o anterior os membros da Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seus membros acordan:
1º) Adxudicar a contratación das obras “Adecuación do entorno da Igrexa de San
Martiño e Rúa de Francos ata a ponte medieval “, por importe de 93.000,00 euros IVE
engadido.
2º) Notificar este acordo á empresa adxudicataria, que, previo á sinatura do contrato,
deberá presentar a garantía definitiva no prazo de quince días, contados a partir do
seguinte ó da recepción da presente notificación.
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5.2. SOLICITUDES DE SUBVENCIONS.
5.2.1. Á vista da Orde do 5 de marzo de 2008 pola que se aproban as bases reguladoras
para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a
realización de obras de infraestruturas deportivas de titularidade pública ou privada e
para a adquisición de equipamentos deportivos e pola que se convocan as
correspondentes ao ano 2008, publicada no DOGA nº 50 do 11.03.2008, a Xunta de
Goberno Local acorda:
1º) Solicitar as seguintes axudas, ó abeiro da mencionada orde, polos importes que
tamén se citan, para os seguintes proxectos:

DENOMINACIÓN

Cambio de pavimento do
pavillón
deportivo
municipal dos Tilos
Instalación dunha pista
polideportiva en Cacheiras
e construcción dunha
soleira
Mellora da iluminación
dos campos de fútbol de
Rarís, Recesende e Reis e
do pavillón deportivo da
Ramallosa

IMPORTE TOTAL DA
ACTUACIÓN

IMPORTE DA
SUBVENCIÓN
SOLICITADA

APORTACIÓN
DO
SOLICITANTE

29.875,80

23.900,64

5.975,16

53.667,74

42.934,19

10.733,55

7.823,66

6.258,92

1.564,74

2º) Declarar, segundo os datos que foron subministrados ó efecto, que os terreos
obxecto destas actuacións son de titularidade municipal.

6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulou ningunha.

Sendo as quince horas dase por rematada a sesión da que eu, Secretaria, estendo acta
que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A ADXUNTA A SECRETARÍA

Mª Pilar Sueiro Castro
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 17 DE MARZO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 17 de marzo de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Non asiste: D. Andrés Fernández Martínez
Secretaria: Dª. Mª Pilar Sueiro Castro, Adxunta a Secretaría do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
03.03.2008.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda aprobala sen ningunha modificación, e que se rexistre
no libro correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As
licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
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2.1. A D. LUIS MIGUEL GÓMEZ FERRO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada na parcela nº 115, sita no lugar de Ribas, parroquia de Oza, segundo
proxecto redactado polo arquitecto Francisco Javier Fernández Echeverría.
Expediente núm: 66.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 22.08.2007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR.
-Arquitecto director das obras: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ECHEVERRÍA.
-Arquitecto técnico director: ENRIQUE PEROL RAMA.
-Edificabilidade: 0,13 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 5,16 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 10,40% (P. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 10,18 m. Pendente máxima de
cuberta: 46,00%. Altura do cumio: 3,28 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 116.859,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.337,18 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 157,98 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.615,16 euros.

2

2.2. A Dª. Mª CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, licenza para construción dunha
vivenda unifamiliar illada na parcela nº 694-3, sita no lugar de A Xesta, parroquia de
Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 67.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 4.01.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR.
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,20 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 5,48 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 16,87% (P. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 55,00%. Altura do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 102.531,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.050,62 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 178,70 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.349,32 euros.
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2.3. A D. JULIO GACIO TARRIO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada na parcela nº 1985-3, sita no lugar de Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 68.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 6.02.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR.
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,13 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+BC 5,48 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 7,45% (P. Neta). Recuamento á
aliñación: >15 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de
cuberta: 30º. Altura do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 102.500,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.050,00 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 189,24 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.359,24 euros.
2.4. A D. CAMILO CARBALLAL PAZOS, licenza para construción de un cerre de 113
ml. na finca nº 1120 de Vilar, parroquia de Cacheiras.
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Expediente núm: 69.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,31 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,31 €.
2.5. A D. LUIS MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, licenza para construción de un cerre de 11 ml.
en Seoane, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 70.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 8 metros do eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 6,84 €.

5

-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,84 €.
2.6. A Dª. ANA MARÍA BRENLLA GERPE, licenza para construción de un cerre de 207
ml. en Texexe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 71.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solo rústico.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 128,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 188,80 €.
2.7. A Dª. WALDINA MILMANDA BARREIRO, licenza para construción de un cerre de
21 ml. entre lindeiros, para separar fincas resultantes de sentenza xudicial, con 4
bloques, postes e tela metálica en Castres, parroquia de Oza.
Expediente núm: 72.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e intalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 13,07 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 73,07 €.
2.8. A D. JOSÉ RAMÓN MOSQUERA MARTÍNEZ, licenza para construción de un cerre
de 66 ml. con postes e malla, na finca nº 79 do polígono 1 de “Castañal”, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 73.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solo rústico.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 41,07 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 101,07 €.
2.9. A D. JOSÉ RAMÓN MOSQUERA MARTÍNEZ, licenza para construción de un cerre
de 88 ml. con postes e malla, na finca nº 895 do polígono 9 de Osebe, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 74.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública e á distancia que indique Fomento
en relación coa vía do FFCC Padrón-Santiago.
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-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solo rústico.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 54,75 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 114,75 €.
2.10. A Dª. CARMEN MABEL CACHEIRO CERDEIRA, licenza para construción de un
cerre de 119 ml. con postes e malla, na finca nº 197, parroquia de Reis.
Expediente núm: 75.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista principal e a 4 metros da secundaria,
situando a base do cerre na mesma cota que o pavimento actual das pistas públicas.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solo rústico.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 74,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,04 €.
2.11. A D. MANUEL MOURULLO CASTRO, licenza para construción de un cerre de 49
ml. en Cantoña, parroquia de Luou.
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Expediente núm: 76.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que o pavimento actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 30,49 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 90,49 €.
2.12. A Dª. CARMEN LORENZO DOMÍNGUEZ, licenza para construción de un cerre de
20 ml. en A Pedreira, parroquia de Calo.
Expediente núm: 77.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 14,93 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 74,93 €.
2.13. A Dª. Mª CRUZ MATO VÁZQUEZ, licenza para construción de un cerre de 185 ml.
na finca nº 1139 de Pedrouso, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 78.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que o pavimento actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solos rústicos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 115,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 175,11 €.
2.14. A D. MANUEL FERREIRA RODRÍGUEZ, licenza para construción de un cerre de
30 ml. na finca nº 425, parroquia de Luou.
Expediente núm: 79.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que o pavimento actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 €.
2.15. A Dª. BEATRIZ RENDO SANJURJO, licenza para construción de un cerre de 146
ml., con postes e malla, na finca nº 198 e 199, parroquia de Reis.
Expediente núm: 80.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista principal e a 4 metros da secundaria,
situando a base do cerre na mesma cota que o pavimento actual das pistas públicas.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solos rústicos.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 90,84 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 150,84 €.
2.16. A D. MANUEL BARROS MAGARIÑOS, en nome de MADERAS AMAZONAS,
licenza para construción de un cerre de 200 ml., con postes e alambre, en “Leira
Ancha”, parroquia de Calo.
Expediente núm: 81.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-O cerre situarase a 5 metros do eixe de calqueira pista principal, situando a base do
mesmo na mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 124,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 184,44 €.
2.17. A Dª. ALCIRA SISTO BARREIRO, licenza para construción de un cerre de 25 ml.,
con postes e alambre, na parte posterior da finca nº 1466 en Ameneiro, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 82.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 15,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 75,56 €.
2.18. A D. JESÚS BLANCO TEO, licenza para construción de un cerre de 145 ml., con
postes e alambre, na finca nº 1098 e 1099 de Raxó, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 83.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que o pavimento actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
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-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solos rústicos.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solos rústicos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 90,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 150,22 €.
2.19. A D. RAMIRO JOSÉ LUEIRO FRANCOS, licenza para construción de un cerre de
45 ml., na finca nº 100, polígono 17, en A Devesa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 84.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima de 4 metros do eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que o pavimento actual e desprazando a cuneta ata o borde
do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 28,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 88,00 €.
2.20. A D. JOSÉ MONTES VALIÑO, licenza para construción de un cerre, entre
lindeiros, de 60 ml. e ata 1,50 metros de alto en bloques, na finca nº 1053, de Cruces,
parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 85.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase á distancia que sinale a Excma. Deputación con
respeto a estrada provincial.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 €.
2.21. A Dª. AMELIA RIVEIRO MALLO, licenza para construción de un galpón de 20 m2
na finca situada no nº 26 de Pite, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 86.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustaranse a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 3 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cúmio de 4,00 metros.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Situarase na parte posterior da finca e non sobrepasará a ocupación do 3% da parcela
neta e un límite de 30 m2.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 116,70 €.
2.22. A Dª. Mª DORA IGLESIAS CODESIDO, licenza para cubrir unha terraza de 28 m2
con uralita e tella do pais para evitar entrada de humidades, na finca nº 2253-2 sita no
lugar de Mazas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 87.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará a edificabilidade da vivenda, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 17,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 77,42 euros.
2.23. A D. JUAN CARLOS SOBREDO ROSENDE, licenza para reposición da cuberta de
un galpón agrícola en Lamas, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 88.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións que indique a Comisión Territorial do Patrimonio
Histórico de A Coruña.
-Non se modificará o volume actual da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente. Debendo manter os elementos de
cantería, cachotería e carpintería característicos existentes; manterase a cuberta
inclinada a dúas augas; as fachadas e muros de pedra manteranse vistos e os enfoscados
manteranse pintados.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 219,91 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 279,91 euros.
2.24. A Dª. ANA ISABEL MIRÁS EDREIRA, en representación de ASOCIACIÓN DE
VECIÑOS A BAIUCA, licenza para revestido de paredes do local social da asociación de
veciños, no lugar de Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 89.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das
obras, e de tódalas normativas de seguridade vixentes.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 69,12 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 129,12 euros.
2.25. A Dª. VICTORIA ESTER FERNÁNDEZ MIDÓN, licenza para rasanteo e nivelación
de terreo en unha franxa de 20 metros de profundidade, dentro do núcleo rural, sen
variar a morfoloxía da paisaxe, na finca nº 159, en Penelas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 90.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non modificarán o sistema de drenaxes de solos e serán as necesarias para
respetar o medio natural e non suporán unha agresión a este nin variarán a morfoloxía
da paisaxe do lugar. Serán exclusivamente obras mínimas de rasanteo e nivelación.
-As obras afectarán exclusivamente a zona urbana da finca respetando a normativa
sectorial da zona.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).

17

-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 26,16 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 86,16 euros.
2.26. A D. ENRIQUE MANUEL OCAMPO BECEIRO, en representación de ARIAS
HERMANOS CONSTRUCCIONES S.A., licenza para acometida de abastecemento de
auga para as obras de edificación de urbanización en Val da Ramallosa (Plan Parcial
SAUR-3), parroquia de Lucí.
Expediente núm: 91.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da autorización da Excma. Deputación Provincial.
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona, instalando a tubería a unha profundidade mínima de 80
centímetros para evitar roturas por parte das maquinas de obras públicas.
-Dará cumprimento das condicións técnicas que indique a compañía adxudicataria do
Concello, Aquagest.
-Presentará aval que garante o perfecto estado do pavimento e servizos públicos por
importe de 200 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 299,36 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 359,36 euros.
2.27. A TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., licenza para construcción de 75 metros
lineais de canalización a realizar entre os lugares de Nespereira e O Aido (S/R 700/07.
Actuación 5805708), 18 metros lineais de canalización a realizar no lugar de A Póboa
(S/R 750/07. Actuación 5822420) e 134 metros lineais de canalización, 3 arquetas tipo
“D” e 1 pedestal para aramario de interconexión en A Ramallosa (S/R 770/07. Proxecto
01263849).
Expediente núm: 92.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona, instalando a tubería a unha profundidade suficiente para
evitar roturas por parte das maquinas de obras públicas.
-Dará cumprimento das condicións técnicas e autorizacións da Normativa Técnica
Sectorial.
-Presentará avais que garanten o perfecto estado do pavimento e servizos públicos por
importe de: Actuación 5805708, en Nespereira e O Aido, 200 €.; Actuación 5822420,
en A Póboa, 200 €.; Proxecto 01263849, en A Ramallosa, 300 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.
Total: 180,00 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.28.- Escrito asinado por D. JOSÉ FONTENLA TORRES, en representación de
ESTRONOR S.L., de data 29.08.2007 con rexistro de entrada no Concello núm. 5.939, no
que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 17.03.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ FONTENLA
TORRES, en representación de ESTRONOR S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
(expte 5/08), para catro vivendas unifamiliares, construidas nas fincas 401 e 402,
parcelas 1 a 4, en Solláns, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 32/05, de data 17.01.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenza urbanística -primeira ocupación: 330,00 €.
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras legalización sótanos (definitiva):
710,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenza urbanística -legalización sótanos: 60,00 €.
Total: 1.100,55 euros.
2.29.- Escrito asinado por D. JESÚS M. ESTURAO PENA, en nome de “LÓPEZ, LIÑEIRAS
Y GONZÁLEZ C.B.”, de data 23.05.2007, con rexistro de entrada no Concello núm.
3.664, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 17.03.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JESÚS M.
ESTURAO PENA, en nome de “LÓPEZ, LIÑEIRAS Y GONZÁLEZ C.B.”, a LICENZA DE
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PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte 6/08), para oito vivendas unifamiliares en Insua,

parroquia de Luou, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 25/04,
de data 26.02.2004.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Colocarase unha porta resistente RF-45 nas entradas as vivendas dende o garaxe.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 720,00 €.
2.30.- Escrito asinado por PROMOCIONES AS BARREIRAS S.L., de data 10.10.2007,
con rexistro de entrada no Concello núm. 7.554, no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 17.03.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a PROMOCIONES AS
BARREIRAS S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte 7/08), para unha
vivenda unifamiliar en Ameneiro, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base
á licenza municipal núm. 400/05, de data 16.12.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
2.31.- Escrito asinado por Dª. YOLANDA PASCUAL OTERO, de data 14.01.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 311, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 13.03.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. YOLANDA
PASCUAL OTERO, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte 8/08), para unha
vivenda unifamiliar en Cesar, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 294/04, de data 8.11.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-DENEGACIÓN DE LICENZA.
2.32.- Visto o escrito asinado por Dª. Rosario Parada Portas, acompañando proxecto
básico de rehabilitación para vivenda unifamiliar en Freixeiro, Teo, da promotora Dª. Mª
DEL CARMEN ZAMAR CARDIA, de data 8.05.2007, con rexistro de entrada número
3314, no que solicita licenza para rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de
Freixeiro, parroquia de Reis, segundo proxecto asinado polo arquitecto D. Alberto Mera
Castro.
Visto o informe desfavorable do arquitecto municipal do 13.03.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda denegar a licenza
solicitada, posto que na modificación do proxecto básico e de execución presentada con
data 21.02.2008 modifícanse as proporcións e tamaño dos ocos da vivenda de maneira
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que desvirtua a composición orixinal das fachadas, non cumpre co disposto nos artigos
29 e 104 da Lei de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, Lei
9/2002 modificada pola Lei 15/2004.
2.33.- Visto o escrito asinado por Dª. MARÍA RODRÍGUEZ VILLAMISAR, de data
5.11.2007, con rexistro de entrada número 8630, do 6.11.2007, no que solicita licenza
para construcción dun cerre de 60 ml. no lugar de A Torre, finca nº 1427-A, parroquia
de Cacheiras.
Visto o informe desfavorable do arquitecto municipal do 11.03.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda denegar a licenza
solicitada, posto que o informe da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes afirma que a finca vese afectada parcialmente pola zona de servidume da
autovia, zona na que a execución de novos cerramentos está expresamente prohibida
pola Lei 4/1994 de estradas de Galicia. Por outra parte, por atoparse parte do predio na
zona de afección, si se desesaxe realiza-la obra en dita zona deberá contar coa
autorización da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes titular
da estrada.
2.34.- Visto o escrito asinado por D. MANUEL CONDE BARROS, en representación de D.
DAVID CONDE GIL, de data 5.11.2006, con rexistro de entrada número 8631, do
6.11.2007, no que solicita licenza para construcción dun cerre de 120 ml. no lugar de A
Torre, finca nº 1427-B, parroquia de Cacheiras.
Visto o informe desfavorable do arquitecto municipal do 11.03.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda denegar a licenza
solicitada, posto que o informe da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes afirma que a finca vese afectada parcialmente pola zona de servidume da
autovia, zona na que a execución de novos cerramentos está expresamente prohibida
pola Lei 4/1994 de estradas de Galicia. Por outra parte, por atoparse parte do predio na
zona de afección, si se desesaxe realiza-la obra en dita zona deberá contar coa
autorización da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes titular
da estrada.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
2.35.-Visto o escrito asinado por Dª BELÉN PITA FERNÁNDEZ, presidenta da
Comunidade de Propietarios da U-11-D de Os Tilos, de data 28.02.2008, con rexistro de
entrada no Concello núm. 1735, do 3.03.2008, no que solicita prórroga da licenza que
lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 11.09.2007, expediente
137/07, para obras de instalación dun ascensor na U-11-D de Os Tilos, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Conceder, en base ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa
vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
D) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
2.36.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
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vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a
seguinte relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:
AQ-83.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: SUSO FERNÁNDEZ S.L.U.
Nº Expediente: 1200 Data: 29.01.2008
AQ-84.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ MONTES VALIÑO
Nº Expediente: 1199 Data: 28.01.2008
AQ-85.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: PROMOCIONES Y CNES. AIDO-LUOU S.L.
Nº Expediente: 1238 Data: 7.03.2008
AQ-86.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MARÍA AURORA GÓMEZ ABELLÁS
Nº Expediente: 1207 Data: 15.02.2008
3º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
3.1.- Escrito de Dª. CRISTINA CALVO PENIDO, en representación de RESIDENCIA
TERCERA EDAD LAS ENCINAS, S.L., CIF/NIF: B-24.361.636 (expte. 12/07), de data
31.08.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 6053, do 4.09.2007, solicitando
licenza para o establecemento dun local destinado a centro de formación non superior
para a inserción profesional.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 5.03.2008 e o informe
favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 27.02.2008, segundo
os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e
perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun local destinado a centro de formación non superior para a inserción
profesional, a emprazar en Constenla, parroquia de Cacheiras.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
3.2.- Escrito de D. FELIPE BLANCO VILA, CIF/NIF: 44.839.849-S (expte. 14/07), de
data 4.09.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 6058, solicitando licenza para
o establecemento dun local destinado a café bar.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 30.01.2008 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 27.02.2008,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
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nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun local destinado a café bar, a emprazar en Cacheiras, edificio
Estivada, bloque 2, nº 17, baixo D.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
3.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. Mª CONCEPCIÓN MANEIRO ROIG, en
representación de MAYER JOYEROS S.L., CIF/NIF: B-70.046.248 (expte. 6/07), para
licenza de apertura/instalación dun local destinado a taller de artesanía, a emprazar en
Espasande, parroquia de Luou, e dada conta do dictame ambiental emitido pola
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
do 22.02.2008, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª CONCEPCIÓN MANEIRO ROIG, en representación de MAYER
JOYEROS S.L., a licenza provisional para o establecemento dun local destinado a taller
de artesanía, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos de
conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 22.02.2008 (expediente núm. MA962A 2007/000797-1):
6.7 -.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
Outros requisitos:
9.2 -.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS E FIANZAS
4.1. Dada conta do escrito de D. Alberto Fernández Yáñez, en representación de “Yáñez
y Pemán, S.L.” de data 20.12.2007, con rexistro de entrada 9916 do 20.12.2007, no que
solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada, mediante aval bancario polo
importe de 17.603,32€, presentada como garantía da obra de construcción de dúas
vivendas unifamiliares en Fixó, parroquia de Calo (exp. 299/05).
Vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo, de data
03.02.2008 e de Intervención de data 12.03.2008, a Xunta de Goberno Local por
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unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza antedita, por importe de 17.603,32€.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

4.2. Dada conta do escrito asinado por D. Ramón Souto Caneda, en representación de
“UNEDA, S.L.”, con rexistro de entrada 1439 de data 21.02.2008, no que solicita que
lle sexan devoltas as fianzas que ten depositadas, mediante avais bancarios polo importe
que a continuación se citan, e presentadas como garantía das obras que tamén se
relacionan:
- Construcción de 44 vivendas en Montouto – Cacheiras, 37.587,05€
- Construcción de 13 vivendas en Montouto – Cacheiras, 38.735,35€
e vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo, de datas
27.11.2007 e 23.01.2008 e de Intervención de data 26.02.2008, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación das fianzas anteditas.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación das fianzas.

4.3. Dada conta do escrito de D. Armando Rivas Calvo, en representación de
“Investimentos Urbanísticos do Noroeste, S.L.” de data 14.02.2008, con rexistro de
entrada 1.325 do 18.02.2008, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten
depositada, mediante aval bancario polo importe de 61.233,88€ presentada como
garantía da obra de “urbanización do espazo comprendido entre o borde da calzada
actual e a liña de peche das oito vivendas unifamiliares illadas en Texexe-Calo”.
Vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo, de data
03.02.2008 e de Intervención de data 12.03.2008, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza antedita, por importe de 61.233,88€.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.
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5º) APROBACIÓN DE PLANS DE SEGURIDADE E SAÚDE.
5.1. Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade
e saúde da obra “Abastecemento e saneamento en O Pazo (Rarís)”, de data 07.03.2008,
e o correspondente plan de seguridade e saúde, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda
aprobar dito plan.

5.2. Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade
e saúde da obra “Abastecemento e saneamento en Espasande (Luou)”, de data
07.03.2008, e o correspondente plan de seguridade e saúde, a Xunta de Goberno Local,
por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda aprobar dito plan.
6º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
6.1.

APROBACIÓN

EXPEDIENTE

DE

CONTRATACIÓN

TRANSPORTE

ADAPTADO(ANTA).
Á vista do expediente tramitado a instancia da providencia de Alcaldía de data 3 de
marzo de 2008 para o desenvolvemento do programa ANTA.
Redactados os pregos de cláusulas que rexerán o procedemento, que será o negociado,
de acordo co artigo 159.2 d) do RDL 2/2000, relativo ó texto refundido da Lei de
Contratos das Administracións Públicas, e emitidos os informes preceptivos.
Visto o informe de Intervención, de data 14.03.2008 no que se dí que se retivo crédito
por importe de 26.400,00€ na partida presupostaria 313/227.06
A Xunta de goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda:
1º.- Aprobar os pregos de cláusulas que a continuación se transcriben:

“PREGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A
CONTRATACIÓN DO SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO NO
CONCELLO DE TEO, MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN
PUBLICIDADE

1. OBXECTO DO CONTRATO
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O obxecto do presente contrato de concesión de servicio público é a contaratación do
servicio de transporte adaptado no Concello de Teo, subvencionado pola
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar a través do Plan concertado de ano 2008.
2. ORGANO DE CONTRATACIÓN
O órgano competente para contratar é a Xunta de Goberno Local, de conformidade co
disposto no artigo 21.1.ñ) da Lei reguladora das bases de réxime local, en relación coa
Resolución da Alcaldía nº 257/07, de 3 de xullo, de delegación de competencias.
A Xunta de Goberno Local ten facultade para adxudicar o correspondente contrato
administrativo asi como para interpretalo, resolver as dúbidas na execución do mesmo,
modificalo e acordar a súa resolución de conformidade coa normativa aplicable.
3. PRECIO DO CONTRATO
O prezo do contrato ascende a tres mil trescentos euros mensuais (3.300.-), IVE
engadido, que serán pagados por mensualidades vencidas, con cargo a partida
orzamentaria 313/227.06
Como requisito previo ao pago mensual, o adxudicatario deberá emitir factura que será
conformada polos servizos técnicos de Concello de Teo.
4. PRAZO DE EXECUCIÓN
O contrato terá unha duración de 8 meses, dende o dia 1 de maio ata o 31 de decembro
de 2008, data na que está previsto que comence a funcionar neste Concello o Servizo
Galego de Apoio á Mobilidade “065 social”.
5. PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN
De conformidade co disposto no artigo 73.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16
de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos das administracións
públicas, o contrato será adxudicado ao empresario xustificadamente elexido pola
administración, previa consulta e negociación nos términos do presente Prego.
A adxudicación farase por procedemento negociado sen publicidade, de conformidade
co disposto nos artigos 92 en relación co 159.2.d) do citado R.D.L 2/2000, para o que
será preciso solicitar ofertas a empresas capacitadas para a realización do obxecto de
contrato, nun número non inferior a tres, sempre que sexa posible.
6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR
Están facultadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas e
extranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar, acrediten a correspondente solvencia
económica, financieira e técnica e non estén incursas en ningunha das prohibicións do
artigo 20 do R.D. L 2/2000, de 16 de xuño, plo que se aproba o Texto Refundido da Lei
de contratos das administracións públicas
7. DOCUMENTACIÓN
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Os licitadores deberán presentar as ofertas en dous sobres pechados e asignados por él
mesmo ou persoa que o represente, nos que se indicará a razón social do concursante e
que conterán:
SOBRE A
Incluirá obrigatoriamente os seguintes documentos:
a) Documento que acrediten a súa personalidade xurídica e, no seu caso, a
representación que obstenta o asinante da proposición.
No caso de que se trate dunha persoa física ou empresario individual deberá aprotar
copia auténtica do D.N.I.
No caso de persoa xurídica, escritura de constitución inscrita no Rexistro Mercantíl, no
seu caso, ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que consten
as normas polas que se rixe a súa actividade.
b) Documento xustificativo da solvencia económica, que se acreditará mediante
calqueira dos medios legalmente previstos.
c) Documentos acreditativos da solvencia técnica e profesional mediante
- Relación de servizos e traballos analogos realizados nos tres últimos anos.
- Descripción dos medios materiais e persoais que van participar no contrato.
- Memoria na que se indique a forma na que se van a realizar os traballos.
d) Declaración responsable do licitador facendo constar que non se atopa incurso en
ningunha das prohibicións para contratar das enumeradas no artigo 20 do R.D. L.
2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos das
administracións públicas.
e) Declaración responsable do licitador facendo constar que se atopa ao corrente no
cumprimento das obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma, co
Concello de Teo e coa Seguridade Social.
SOBRE B
Conterá a oferta económica de acordo co modelo que se inserta a continuación:
“Don/a
...................................................................................natural
de....................., provincia de..........................., maior de idade, con enderezo na
rúa......................................,
nº.................,
de......................................,
provincia
de.........................................., teléfono nº .................................... Fax nº ..........................
actuando en nome propio (ou en nome da
empresa á que representa), manifesta que de acordo cos requisitos e condicións que se
esixen para adxudicar, mediante procedemento negociado sen publicidade, o contrato de
concesión

do servicio público de transporte adaptado, conforme ao Prego de prescricións técnicas
que resxen a licitación e na representación que ostenta comprométese a asumir dito
contrato polo prezo de ...............................euros mensuais, IVE engadido.
(son......................euros).
En............................a.........,de......................de........

27

O LICITADOR
8. GARANTÍAS
En virtude do disposto no artigo 35.5 e do R.D.L 2/2000, de 16 de xuño, polo que se
aproba o Texto Refundido da LCAP, non se esixe a constitución de fianza provisional.
A garantía definitiva será do 4% do importe da adxudicación, quedando o adxudicatario
obrigado a súa constitución, no prazo de 15 días naturais dende que se lle comunique a
adxudicación do contrato, podendo ser constituída por calqueira das formas previstas no
artigo 36 do TRLCAP.
De non cumprir este requisito por causas imputables ao adxudicatario declararase
resolta a adxudicación.
9. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
Os criterios que servirán de base para a negociación serán os seguintes:
a) Experiencia acreditada na prestación de servicios directamente relacionados co
obxecto deste contrato ata 40 puntos.
b) Melloras ofertadas en relación coa forma de prestar o servicio ou prestación de
servicios complementarios ata 40 puntos.
c) Baixa na ofera económica ata 20 puntos
10. MESA DE CONTRATACIÓN
A Mesa de Contratación estará presidida polo Presidente da Corporación ou membro da
mesma en quen delegue, e formarán parte da mesma como vogais a Secretaria e a
Interventora, ou funcionario/a que as sustitúan, o concelleiro de igualdade, benestar e
servizos básicos, D. Andrés Fernández Martínez, o concelleiro do grupo municipal da
oposición correspondente e a traballadora social encargada do servizo, Dª Berta Conde
López, actuando como secretaria a funcionaria do Concello Dona Mª Elena Méndez
Buela.
11. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS
As proposicións para tomar parte no procedemento, na forma indicada neste Prego,
presentarase no rexistro xeral do Concello, de luns a venres de 9 a 14 horas, no prazo
indicado na invitación que se curse o efecto.
Se a proposición é remitida por correo, o licitador deberá xustificar a data do envío e
anunciar ao organo de contratación a remisión da oferta mediante fax ou telegrama, sen
o cumprimento destes requisitos non será admitida a proposición que se reciba con
posterioridade a data de terminación do prazo de presentación de proposicións.
En calquera caso transcorridos 10 días naturais denda a data de terminación do prazo de
presentación, sen que se teña recibido a proposición, esta non será adminitida.
12. APERTURA DE PLICAS
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A apertura de plicas realizarase pola Mesa de Contratación o sexto día hábil seguinte ao
do remate de presentación de ofertas. Se cadrase sábado trasladarase ó seguinte día
hábil.
Se a Mesa de Contratación observase defectos materiais na documentación presentada
poderá dar un prazo de tres días naturais para subsanación de erros, de conformidade co
establecido no artigo 82.2 do Regulamento xeral da LCAP.
Posteriormente procederase a apertura das proposicións económicas presentadas polos
licitadores.
A Mesa de Contratación elevará a proposta ao organo de contratación, de conformidade
cos criterios de adxudicación do contrato.
13. ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DO CONTRATO
O organo de contratación á vista da proposta da Mesa de Contratación, e emitidos os
informes que considere oportuno solicitar, poderá adxudicará o contrato ou declaralo
deserto.
A adxudicación deberá ser comunicada a todolos licitadores que participaron no
procedemento.
O adxudicatario queda obligado a asinar dentro do prazo de trinta dias naturais, dende a
notificación da adxudicación, o documento administrativo de formalización do contrato,
do que formará parte o presente Prego.
O contrato poderá ser formalizado en escritura pública cando así o solicite o contratista,
sendo pola súa conta os gastos que este trámite ocasione.
Se o adxudicatario non cumprise os requisitos para a formalización do contrato ou
impedise a celebración no prazo sinalado, poderase acordar a súa resolución, previa
apertura do correspondente expediente.
14. DEBERES DO CONTRATISTA
O contratista queda obrigado o cumprimento do contrato de acordo cos Pregos de
cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas, executando a totalidade do
obxecto do mesmo ao seu risco e ventura.
O incumprimento polo contratista de calqueira cláusula do contrato autoriza ao
Concello para esixir o seu extricto cumprimento ou ben acordar a resolución do
contrato, quedando o contratista obrigado a indemnizar ao Concello por danos e
perxuizos.
O contratista está obrigado a gardar sixilo respecto dos datos e antecedentes que teñan
relación co obxecto do contrato aos que teña acceso. Asimesmo queda obrigado a tratar
os datos de carácter persoal, de conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999,
de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e no Real Decreto
994/1999, de 11 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de medidas de seguridade
dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal.
15. RÉXIME XURÍDICO
Para o non previsto no presente Prego de cláusulas será de aplicación o disposto no Real
Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Testo Refundido da
Ley de contratos das administracións públicas, no R.D.1098/2001, polo que se aproba o
Regulamento
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xeral da Lei de contratos das administracións públicas, Lei de bases de réxime local e
demais disposicións concordantes.
16. XURISDICCIÓN COMPETENTE
O órgano xurisdiccional competente para resolver as cuestións litixiosas que xurdan no
desenvolvemento do presente contrato serán os Tribunais da xurisdicción contencioso
administrativa.”
“PREGO

DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS DO CONTRATO DE CONCESIÓN
DO SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO DO CONCELLO DE TEO

Redáctase o presente Prego de prescricións técnicas, de acordo co establecido no artigo
158 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de contratos das administracións públicas en concordancia co disposto
no Regulamento de servicios das Corporacións Locais, co obxecto de regular o
funcionamento do servicio de transporte adaptado no Concello de Teo.
1.- CARACTERÍSTICAS XERAIS DO SERVICIO
O servicio de transporte adaptado está dirixido a persoas con discapacidade e
dependentes polo que os medios adscritos ao mesmo deberán reunir as características
que se determinan:
1.1.- Medios materiais.
Os vehículos adscritos ao servicio, ademais de contar coas autorizacións determinadas
na lexislación de transportes, deberá cumprir o establecido na normativa de
accesibilidade e supresión de barreiras e estar adaptado para transportar persoas en
cadeiras de rodas, e concretamente deberá dispor de:
*Cintos de seguridade fixados aos asentos .
*Elevador e rampla de acceso.
*Ancoraxes para as cadeiras de rodas.
*Antigüidade inferior a dez anos dende a súa primeira matriculación.
*Capacidade mínima de cinco prazas e máxima de doce, de configuración mixta que
permita unha acomodación ás necesidades do servicio.
A persoa que realice as funcións de acompañante no servicio de transporte adaptado
contará con un teléfono móbil operativo durante a realización do servicio.
1.2 Medios persoais.
A persoa que conduza o vehículo deberá estar en posesión do permiso de circulación
que o habilite para a súa conducción de conformidade coa normativa vixente.
O acompañante deberá contar coa capacitación axeitada para o desenvolvemento das
tarefas encomendadas.
2.- HORARIO DO SERVICIO
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O horario de prestación do servicio será de seis horas diarias de luns a venres, excepto
festivos.
O servicio prestarase ordinariamente en horario de mañá. Non obstante en casos
concretos deberá existir a posibilidade de realizar servicios pola tarde e servicios con
caracter extraordinario.
3.- VALORACIÓN DAS MELLORAS
Os aspectos sobre os que poderán ofertarse melloras sobre as condicións básicas do
servicio poderán ser:
*Relativas ó vehículo asignado ao servicio, características do interior do mesmo que
repercutan na flexibilidade en función da demanda.
*Relativas ó persoal, contratación de persoas con algún grado de minusvalía recoñecida,
que non lle impida o desenvolvemento do seu cometido ou ben que teñan unha
cualificación profesional que poida repercutir na prestación do servicio.
*Relativas ó horario, flexibilidade horaria que posibilite a distribución das horas de
servicio dentro dun período amplo que poderá ir de 8:00 a 20:00 horas.
4.- OBRIGAS DO ADXUDICATARIO
O empresario que resulte adxudicatario da concesión do servicio de transporte adaptado
deberá prestalo servicio atendendo aos criterios fixados polo departamento de servicios
sociais, quedando obrigado a:
*Remitir unha memoria detallada dos traslados e acompañamentos realizados cunha
periodicidade mensual, na que consten as persoas beneficiarias, o horario de prestación
do servicio, o tempo de duración do mesmo, o destino do transporte e as incidencias se
as houbese.
*Garantir a confidencialidade dos datos dos e documentos ós que teña acceso, quedando
obrigado a tratar os datos dos que dispoña de conformidade co establecido na Lei de
protección de datos de carácter persoal.”.
2º.- Que se envíen invitacións para participar no procedemento a catro empresas de
prestixio relacionadas co obxecto do contrato.
6.3 RESOLUCIÓN DO ALLEAMENTO DAS PARCELAS DE AUGAS MANSAS
O Sr. Alcalde informa á Xunta de Goberno que, mediante escrito da Alcaldía de 8 de
febreiro de 2008, amplíase o prazo para proceder ó pago e formalización do contrato en
escritura pública á empresa GESCUR (adxudicataria do alleamento das parcelas do
polígono único do Plan Parcial do SAU-4), e que o novo prazo rematou o dia 11 de
marzo de 2008, e tendo manifestado o adxudicatario que non está en condicións de facer
frente ó pago do importe da adxudicación, en atención ó exposto propón á Xunta de
Goberno Local que se acorde a resolución do contrato coa incautación da fianza
definitiva que ten constituída a empresa adxudicataria.

31

A Xunta de Goberno queda enterada e, de conformidade co disposto no apartado 3 do
artigo 54 do RDL 2/2000, do16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
Contratos das Administracións Públicas, acorda por unanimidade:
Primeiro.- Resolver o contrato por imcumprimento da empresa GESCUR (Gestión
Comercializadora Urbanística, S.L.) que non efectuou ó pago do prezo da adxudicación
das parcelas do polígono único do Plan Parcial do SAU-4, de conformidade co
establecido no Prego de Claúsulas administrativas, procedendo á incautación da fianza
que ten constituída o adxudicatario.
Segundo.- Notificar este acordo á empresa adxudicataria, dándolle audiencia polo prazo
de 10 días hábiles.

6.4.CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS eModel 2008 DO MAP E PLAN
AVANZA DO MITC.
Dase conta das convocatorias eModel 2008 do Ministerio de Administracións Públicas e
do Plan Avanza do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio polas que se conceden
subvencións a entidades locais para a modernización administrativa, así como do
proxecto que se redactou para solicitar estas subvenciós denominado “TEO
MODERNIZA”.

PLAN

DE

MODERNIZACIÓN

ADMINISTRATIVA

DEL

AYUNTAMIENTO DE TEO .
A Xunta de Goberno Local queda enterada e, considerando que o proxecto de
modernización vai redundar en beneficio dos administrados do Concello de Teo, acorda
por unanimidade:
Primeiro.- Aprobar o referido proxecto, redactado para o Plan de modernización do
Concello de Teo “TEO MODERNIZA”, que ascende a 224.000 euros.
Segundo.- Solicitar as seguintes subvencións: 112.000.-euros ó Ministerio de
Administracións Públicas, que representa o 50% do importe do proxecto ó amparo da
convocatoria eModel 2008

e 78.400.-euros ó Ministerio de Industria Turismo e

Comercio, que representa o 35%

do proxecto, ó amparo daconvocatoria do Plan

Avanza.
Terceiro.- Comprometerse a aportar o 15% restante que ascende a 33.600 euros con
cargo o orzamento municipal de 2008, partida 121/227.06, no suposto de que sexan
concedidas as subvencións solicitadas.
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6.5. ADXUDICACION DO SUBMINISTRO DUN VEHÍCULO CAMIONETA PARA
O SERVIZO DE OBRAS DO CONCELLO DE TEO.
Dase lectura pola Adxunta á Secretaría municipal á proposta da Mesa de Contratación
reunida o dia 14 de marzo de 2008, que copiada literalmente di:
Os membros da mesa de contratación, por unanimidade, acordan propoñer ó órgano de
contratación á empresa CAEIRO, S.A. como adxudicataria do subministro de vehículo
camioneta para o servizo de obras, nas condicións establecidas na oferta presentada.
Así, á vista do anterior os membros da Xunta de Goberno Local por unanimidade,
acordan:
1º.- Adxudicar o contrato de subministro dun vehículo camioneta para o servizo de
obras do Concello de Teo, á empresa CAEIRO, S.A., por importe de 25.497,67 euros,
valorando o vehículo modelo furgoneta, matrícula C-3609-AU, a efectos do seu
alleamento e desconto do prezo total do subministro en 300,00€.
2º.- Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria, que deberá constituir, no prazo
de quince días, a garantía definitiva, correspondente ó 4% do importe de adxudicación.
6.6. PROPOSTAS RELATIVAS Ó DEPARTAMENTO DE CULTURA.
6.6.1. CAMPAÑA “EUROPA É PLURILINGÜE”.
A proposta da Alcaldía, e vista a documentación aportada polo Departamento de
Cultura, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Que o Concello se adhira á campaña “Europa é plurilingüe”, iniciada pola
Universidade de Vigo e apoiada polas outras universidades galegas: Santiago de
Compostela e A Coruña, e por varios concellos: Vigo, Pontevedra, Ourense, etc.
2º) Que se edite un tríptico explicativo para entregar a toda a poboación escolar do
Concello.
6.6.2. ACTO “MIL FESTAS PARA A LINGUA GALEGA”
A proposta da Alcaldía, e vista a documentación aportada polo Departamento de
Cultura, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Non asistir ó acto “Mil festas para a lingua galega”, convocado polo Concello de
Redondela, por cuestións de calendario.
2º) Enviar a adhesión do Concello de Teo ó documento que se elaborou para esa
reunión.
6.7. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.
Á vista da Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do
28 de febreiro de 2008 pola que se anuncian as axudas económicas destinadas a
subvencionar a realización de obras de construcción, adaptación e mellora das sedes das
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entidades locais de Galicia, publicada no DOGA nº 48 de 07.03.2008, o Sr. Alcalde
propón á Xunta de Goberno a solicitude dunha subvención para a construcción dun
edificio de usos administrativos, que dará sede á Policía Local, a Protección Civil e que
contará con aulas de formación continua.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Solicitar unha subvención para a construcción dun edificio de usos administrativos,
ó abeiro da mencionada Orde, por importe de 835.000€ (oitocentos trinta e cinco mil
euros), de acordo co anteproxecto redactado polo arquitecto municipal,
2º) Aceptar as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos nesta orde.

7º) ROGOS E PREGUNTAS
Non se formulou ningunha.

Sendo as quince horas e vinte e cinco minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A ADXUNTA A SECRETARÍA

Mª Pilar Sueiro Castro
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 7 DE XANEIRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 7 de xaneiro de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez.e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
17.12.2007.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda aprobala sen ningunha modificación, e que se rexistre no libro
correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A D. JOSÉ MANUEL CEBEIRO CALVIÑO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada en “Cortiña”, parroquia de Vilariño, segundo proxecto redactado
polos arquitectos José Luis Dorrego Taín, Jesús Álvarez Flórez e Rufo Fernández
Rodríguez.
Expediente núm: 1.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 3.12.2007.

-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-Terá que garantir o estacionamento dun coche no interior da parcela.
-A distancia de calquera parte da edificación o eixe do vial será de 8 metros.
-A distancia de calquera parte da edificación incluidos os voos aos lindes será de 3
metros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G1
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JOSÉ LUIS DORREGO TAÍN, JESÚS ALVAREZ FLÓREZ,
RUFO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
-Arquitecto técnico director: MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CALVIÑO.

-Edificabilidade: 0,23 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 5,15 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20% (P. Neta). Recuamento á aliñación:
8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 15º.
Altura do cumio: 1,45 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 101.419,49 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 2.028,39 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 108,36 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.256,75 euros.
2.2. A D. JESÚS FREIRE FERREIRO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada na parcela nº 742, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto
Raimundo García Temes.
Expediente núm: 2.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 21.08.2007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: RAIMUNDO GARCÍA TEMES.
-Arquitecto técnico director: JESÚS DAMIÁ RODRÍGUEZ.
-Edificabilidade: 0,18 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 6,10 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 15% (P. Neta). Recuamento á aliñación:
8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 17º.
Altura do cumio: 1,10 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 123.155,77 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 2.463,12 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 170,85 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.753,97 euros.
2.3. A Dª. Mª ANGELES CHOREN ONS, licenza para construción dun galpón para usos
agrícolas de 20 m2 na finca situada en Insua, parroquia de Luou.
Expediente núm: 3.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 3 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.

-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-A ocupación máxima da construción auxiliar non superará o 2% da superficie da
parcela neta.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 56,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 116,70 euros.
2.4. A D. MANUEL PÉREZ CAO, licenza para construción dun galpón para usos
agrícolas de 25 m2 na finca situada en Paraxó, parroquia de Luou.
Expediente núm: 4.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 3 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Situarase na parte posterior da finca e o conxunto de edificacións auxiliares non
sobrepasará a ocupación do 10% da parcela susceptible de edificación.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
2.5. A D. RAFAEL LOURO BOO, licenza para construción de un cerre con unha parte
opaca de 60 centímetros en formigón, postes e arame de 172 ml. en Mallos, parroquia
de Teo.
Expediente núm: 5.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros o eixe da pista municipal,
situando a base do mesmo na mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata
o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-O resto do cerre cunprirá as condicións do artigo 42.1.c da Lei 9/2002, non podendo
superar a parte opaca a altura de 1 metro que se deberá realizar con materiais
tradicionais do medio rural, non permitíndose o emprego de bloques de formigón agás
que sexan debidamente revestidos e pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 107,02 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 167,02 €.
2.6. A D. JUAN PORTO RODRÍGUEZ, licenza para construción de un cerre do fronte e
parte posterior da finca que se sinala no plano de situación, de 32 ml., en Cacheiras,
estrada AC-841, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 6.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na liña que fixe a Demarcación de Estradas da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Transportes, situando a base do mesmo na mesma cota que
a pista actual e seguindo as condicións da autorización da Consellería.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.

-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 19,91 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 79,91 €.
2.7. A D. MANUEL GUERRA CAMPOS, licenza para construción de un cerre de 220 ml.
nas fincas nº 79 e 80 de Tribaldes, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 7.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros o eixe da pista municipal,
situando a base do mesmo na mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata
o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-O resto do cerre cunprirá as condicións do artigo 42.1.c da Lei 9/2002, non podendo
superar a parte opaca a altura de 1 metro que se deberá realizar con materiais
tradicionais do medio rural.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 136,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

Total: 196,88 €.
2.8. A CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE – DIRECCIÓN XERAL DE
PATRIMONIO CULTURAL, licenza para obras de substitución de cubrición da Igrexa
parroquial de San Xoan de Recesende.
Expediente núm: 8.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras axustaranse o proxecto presentado que conta coa aprobación do Director
Xeral de Patrimonio Cultural.
-Executaranse baixo o control da Consellería de Cultura.
-Tomaranse tódalas medidas de seguridade que indica a normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 419,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 479,60 euros.
2.9. A D. JOSÉ A. SOMOZA TORRES, licenza para arranxos do tellado consistentes no
selado da cumbreira, reposición de tellas rotas e selado de chemenea, no chalet nº 87 de
Os Tilos.
Expediente núm: 9.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia.
-Darase cumprimento do Plan Parcial de Os Tilos e do artigo 9, da Lei 9/2002 de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia referido os deberes de
conservación e rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e
instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio
rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).

-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 32,71 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 92,71 euros.
2.10. A Dª. ROSALIA GALLEGO ARES, licenza para obras menores de retellado dunha
vivenda de 100 m2 en Freiria, parroquia de Reis.
Expediente núm: 10.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.

2.11. A D. PABLO FRAGA CEPEDA, licenza para retellado dun alpendre de 100 m2 en
Vilanova, parroquia de Oza.
Expediente núm: 11.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico da
Coruña do 21.11.2007, Expte. 986/07, debendo manter o sistema estructural existente:
alturas de cornisa e do cumio, así como as pendentes dos faldróns.
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
2.12. A Dª. CARMEN CASTRO VEIGA, licenza para retellado da súa vivenda de 60 m2
na finca nº 144, en Noceda, parroquia de Teo.
Expediente núm: 12.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico da
Coruña do 21.11.2007, Expte. 985/07, debendo manter o sistema estructural existente:
alturas de cornisa e do cumio, así como as pendentes dos faldróns.

-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 euros.
2.13. A Dª. CRISTINA BARROS FERNÁNDEZ, licenza para cambio de tella na vivenda
unifamiliar (retellado) de 100 m2 na finca nº 442, en Mallos, parroquia de Teo.
Expediente núm: 13.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.

-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
2.14. A D. JAVIER DEVESA PARAJÓ, licenza para acondicionamento da entrada da
vivenda, dentro da propia finca (pavimentado de 220 m2, bordelo de 80 ml) parroquia de
Luou.
Expediente núm: 14.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán as caracteristicas esenciais do edificio nin alteración do lugar,
segundo o artigo 25.d) da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 71,14 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 131,14 euros.
2.15. A D. MARIO MIGUEL CARRIL VÁZQUEZ, en representación de CASUÍSTICA DE
INVERSIONES AD3, S.L., licenza para reaxuste do proxecto básico e execución dunha
vivenda unifamiliar (expediente 226/05), situada na finca 690, parcela 1, en O
Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Juan Lareo
Sánchez.
Expediente núm: 15.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e visado no colexio oficial de
arquitectos con data 23.11.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 €.
2.16. A D. MARIO MIGUEL CARRIL VÁZQUEZ, en representación de CASUÍSTICA DE
INVERSIONES AD3, S.L., licenza para reaxuste do proxecto básico e execución dunha
vivenda unifamiliar (expediente 226/05), situada na finca 690, parcela 2, en O
Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Juan Lareo
Sánchez.
Expediente núm: 16.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e visado no colexio oficial de
arquitectos con data 23.11.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.

-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 €.
2.17. A D. MARIO MIGUEL CARRIL VÁZQUEZ, en representación de CASUÍSTICA DE
INVERSIONES AD3, S.L., licenza para reaxuste do proxecto básico e execución dunha
vivenda unifamiliar (expediente 226/05), situada na finca 690, parcela 3, en O
Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Juan Lareo
Sánchez.
Expediente núm: 17.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e visado no colexio oficial de
arquitectos con data 23.11.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 €.
2.18. A D. MARIO MIGUEL CARRIL VÁZQUEZ, en representación de CASUÍSTICA DE
INVERSIONES AD3, S.L., licenza para reaxuste do proxecto básico e execución dunha
vivenda unifamiliar (expediente 226/05), situada na finca 690, parcela 4, en O
Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Juan Lareo
Sánchez.
Expediente núm: 18.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e visado no colexio oficial de
arquitectos con data 23.11.2007.

-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 €.
2.19. A D. MARIO MIGUEL CARRIL VÁZQUEZ, en representación de CASUÍSTICA DE
INVERSIONES AD3, S.L., licenza para reaxuste do proxecto básico e execución dunha
vivenda unifamiliar (expediente 226/05), situada na finca 690, parcela 5, en O
Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Juan Lareo
Sánchez.
Expediente núm: 19.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e visado no colexio oficial de
arquitectos con data 23.11.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 €.
2.20. A D. MARIO MIGUEL CARRIL VÁZQUEZ, en representación de CASUÍSTICA DE
INVERSIONES AD3, S.L., licenza para reaxuste do proxecto básico e execución dunha

vivenda unifamiliar (expediente 226/05), situada na finca 690, parcela 7, en O
Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Juan Lareo
Sánchez.
Expediente núm: 20.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e visado no colexio oficial de
arquitectos con data 23.11.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 €.
LICENZAS URBANÍSTICAS-APROBACIÓN VIABILIDADE.
2.21. Visto o escrito presentado por UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., de data
5.11.2007, con rexistro de entrada número 8825, do 12.11.2007, no que solicita licenza
municipal ou informe de viabilidade urbanística das obras de LMTS-CTC e RBT FerosDevesa Sur (SGD: 531397040052-2), para mellorar a calidade e seguridade de
suministro de enerxía eléctrica os lugares de Feros e Devesa, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda aprobar
a viabilidade das obras que se someterán á concesión de licenza de obras, unha vez
aportada a autorización da Consellería de Innovación e Industria.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
3.1.- Escrito de D. GERARDO PAMPÍN CAO, CIF/NIF: 33.246.260-J (expte. 9/07), de
data 13.08.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 5577, solicitando licenza
para o establecemento dunha residencia para persoas maiores.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 28.11.2007 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 14.12.2007,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:

1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dunha residencia para persoas maiores, a emprazar en Cepeda,
parroquia de Oza.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
4º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
4.1.
ADXUDICACION
DA
CONTRATACION
POR
CONCURSO,
PROCEDEMENTO ABERTO, DOS TRABALLOS DE LIMPEZA VIARIA EN
DIFERENTES ZONAS DO CONCELLO DE TEO.
Dase lectura pola Secretaría municipal a proposta da Mesa de Contratacion reunida o
dia 7 de xaneiro de 2008, que copiada literalmente di:
Á vista de todo o anterior a Mesa de Contratación por unanimidade dos seus membros
acordou propoñer ao órgano de contratación á empresa GESECO como adxudicataria
do concurso aberto dos traballos de limpeza viaria de diferentes zonas do Concello de
Teo, de conformidade co establecido no proxecto de explotacion do servizo, no prego
de clausulas administrativas e de prescripcions tecnicas, por importe de 49.318,77
euros IVE engadido.
Asi, a vista de todo o anterior os membros da Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seus membros acordan adxudicar a contratacion dos traballos de limpeza viaria de
diferentes zonas do Concello de Teo, de conformidade co establecido no proxecto de
explotacion do servizo, no prego de clausulas administrativas e de prescripcions
tecnicas, por importe de 49.318,77 euros IVE engadido.
Tal acordo debe ser notificado a empresa adxudicataria debendo prestar no prazo de
quince dias a garantía definitiva.
4.2. DEVOLUCIÓN DE AVAL.
Dada conta do escrito asinado por D. Benito José Gómez Rosal, en representación de
“Promociones Caticobas, S.L.”, con rexistro de entrada número 179, de 10.01.2007, no
que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo importe de 1.920.417
pesetas (11.541,94€), presentada como garantía definitiva da obra de construcción dun
edificio de dezasete vivendas en Montouto-Cacheiras, e vistos os informes favorables
do concelleiro delegado de urbanismo, de data 21.12.2007 e de Intervención de data
04.01.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 11.541,94 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.
4.3. DEVOLUCIÓN DE AVAL.
Dada conta do escrito asinado por D. Armando Rivas Calvo, en representación de
“Investimentos Urbanísticos do Noroeste, S.L.”, con rexistro de entrada número 3.339,
de 08.05.2007, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo
importe de 600,00€, presentada como garantía da obra exp. 168/06: canalización
eléctrica soterrada en Texexe, parroquia de Calo, e vistos os informes favorables do

concelleiro delegado de urbanismo, de data 21.12.2007 e de Intervención de data
04.01.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 600,00 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.
4.4. DEVOLUCIÓN DE AVAL.
Dada conta do escrito presentado por “Construmad 2012, S.L.”, con rexistro de entrada
número 10.002, de 26.12.2007, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten
depositada polo importe de 1.766,91€, presentada como garantía da obra “Adecuación
de local destinado a mediateca”, e visto o informe favorable de Intervención de data
26.12.2007, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1.766,91 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

4.5. Visto o escrito asinado por Dª Ana Peleteiro Bandín, con D.N.I. 33.287.688R, con
domicilio a efectos de notificación en Lamas- Cacheiras (Chalet As Gaivotas), actuando
en nome e representación de “VDP (Video Profesional”, no que en esencia expón que
con data 02.11.2000 suscribiu contrato co Concello de Teo, e solicita o abono do IPC
desde o mes de maio de 2004 ata o mes de outubro de 2007, de acordo coa cláusula
sexta do contrato asinado.
Visto o informe desfavorable de Intervención, de data 20.12.2007, no se expón que o
contrato se prorrogou indefinidamente ata novembro de 2007, cando a duración máxima
dun contrato de servizos non pode exceder dos catro anos, e que, por outra banda, o
informe 55/04, de 12 de novembro de 2004 da Xunta Consultiva de Contatación
Administrativa establece que “ a partir da entrada en vigor da Lei 53/1999, de 28 de
decembro, que dá nova redacción ó artigo 67.1 da Lei de Contratos das Administracións
Públicas, non son admisibles as prórrogas tácitas aínda estando previstas en contratos
anteriores á data indicada…”, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1ª) Denegar o abono do IPC solicitado, de acordo co exposto no informe de
Intervención Municipal.
2º) Comunicar este acordo á interesada, para o seu coñecemento e efectos.
5º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulan rogos e preguntas.
Sendo as quince horas dase por rematada a sesión da que eu, Secretaria, estendo acta
que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
Teo, 7 de xaneiro de 2008
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA

Cristina Castro Fuentes

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 21 DE XANEIRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 21 de xaneiro de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez.e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
17.12.2007.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda aprobala sen ningunha modificación, e que se rexistre no libro
correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A Dª. Mª TERESA NOVO SALGADO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada e un cerre de 20 ml. en “Landin”, Ameneiro, parroquia de Calo,
segundo proxecto redactado pola arquitecta Elena López Fernández.
Expediente núm: 21.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Vivenda:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 19.11.2007.
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-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-Terá que garantir o estacionamento dun coche no interior da parcela.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ELENA LÓPEZ FERNÁNDEZ.
-Arquitecto técnico director: LORENZO CAPLLONCH BLANCO.
-Edificabilidade: 0,16 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 5,15 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 16% (P. Neta). Recuamento á aliñación:
>10 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta:
12,5º. Altura do cumio: 1,45 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 85.815,65 €
Cerre:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 10 m ao eixe da pista pública, situando a
base na mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello. A parte cega do cerre terá
unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar 1,30
metros no punto mais alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que
sexan revestidos e pintados.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.810,88 €
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 1.930,88 euros.
2.2. A D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en representación de LOCALES CUCO, S.L., licenza para
acondicionamento dun local de 40 m2 para almacén situado no semisótano bloque A,
local 7 A da Urbanización Los Rosales, en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 22.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
- As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Tramitará a correspondente licenza de apertura da actividade.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 70,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,00 €.
2.3. A D. JOSÉ RAMÓN RIVADAS GONZÁLEZ, licenza para colocación de tubos con
rampa de acceso á finca de 6 metros, cerre da finca de 167 ml. e construción de caseta
de 25 m2 na finca nº 1085 da parroquia de San Xoan de Calo.
Expediente núm: 23.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
a) Rampa:
-Instalará tubos de 40 centímetros de diámetro á distancia de 4,50 metros dende o eixe
da pista e pavimentará o acceso na mesma cota que o pavimento actual da zona pública.
b) Cerre:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública.
Situarase a base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 4 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado
provisionalmente para cerramentos en solo rústico, soamente se permitirán cerramentos
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vexetais ou con postes e arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación, e cunha
altura máxima de 1,80 metros.
c) Galpón:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 177,13 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 237,13 euros.
2.4. D. MANUEL MIRÁS CALVO, licenza para construción de un cerre de 27 ml. na
finca nº 2532 de Mazas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 24.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros o eixe da pista municipal,
situando a base do mesmo na mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata
o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 16,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 76,80 €.
2.5. A D. RAMÓN VARELA PUÑAL, licenza para obras de cerre de parcela con muro de
60 centímetros de alto e 125 ml. de longo en Cesar, parroquia de Calo.
Expediente núm: 25.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre en solo rústico situarase a distancia mínima de 6 metros dendo e eixe da pista,
situando a base do mesmo na mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata
o borde do cerre.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os cerres estarán constituidos por unha banda opaca, como máximo, de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,20 m no punto máis alto; poderán
acadar os 1,80 m a base de tea metálica e vexetación. Permitirase a construción do
cerremento da parcela e a urbanización da fronte da mesma con independencia da
licenza da edificación.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-O cerre non poderá utilizarse como muro de contención, para o cal se necesitaría
presentar previamente proxecto técnico redactado por técnico competente e visado
regulamentariamente polo colexio profesional.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 77,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 137,78 €.
2.6. A D. MANUEL LORES GUILLÍN, licenza para construción de un cerre provisional
con postes e alambre de uns 250 ml. en A Pedra, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 26.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras polo fronte da finca e na franxa de uns 50 metros terán o caracter provisional
e retranquearase unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista, os efectos de
desenrolo do solo urbanizable non delimitado nº 10, SUND-10, aprobado
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provisionalmente, renunciando a calqueira tipo de indemnización polas obras que se
pretenden realizar.
-A base do cerre situarase na mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o
borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-O resto do cerre cumprirá as condicións do artigo 42.1.c da Lei 9/2002 non podendo
superar a parte opaca a altura de 1 metro que se deberá realizar con materiais
tradicionais do medio rural, non permitíndose o emprego de bloques de formigón agás
que sexan debidamente revestidos e pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 155,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 215,55 €.
2.7. A D. JOSÉ RAMÓN VIEITES VEIGA, licenza para construción de un cerre
provisional con postes e alambre de 35 ml. na finca nº 1548 en Fixó, parroquia de Calo.
Expediente núm: 27.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras terán o caracter provisional e retranquearase unha distancia mínima de 5
metros ao eixe da pista, os efectos de desenrolo do solo urbanizable que corresponde o
sistema xeral SXP-PR7 do PXOM aprobado provisionalmente, renunciando a calqueira
tipo de indemnización polas obras que se pretenden realizar.
-A base do cerre situarase na mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o
borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 21,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 81,78 €.
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2.8. A D. DAVID PEREIRO SANÍN, licenza para retellado do edificio sito en Ramallosa,
nº 1-2, parroquia de Lucí, segundo memoria valorada redactada polo técnico D. Emilio
Mato Iñigo.
Expediente núm: 28.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 356,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 416,00 euros.
2.9. A DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A., licenza para
obras de instalación de marquesiñas desmontables para o cubrimento de prazas de
aparcamento en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 29.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Respetará as aliñacións que figuran no proxecto de mellora da seguridade vial da
estrada AC-841 que se está a realizar pola Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes, contando coa autorización da mesma. Acompáñase copia do
plano da zona.
-As obras terán o caracter de provisional, os efectos de posible desenrolo do PXOM
aprobado provisionalmente e farase constar baixo as indicadas condicións no Rexistro
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da Propiedade o compromiso asinado polo interesado, renunciando a calqueira tipo de
indemnización polas obras que se pretenden realizar, situadas no ámbito do PE-3 do
PXOM aprobado provisionalmente.
-Construirase segundo proxecto técnico presentado, sendo con estructura desmontable.
-Utilizaranses materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 104,30 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 277,95 €.
Total: 382,25 euros.
2.10. A Dª. MONSERRAT IGLESIAS SÁNCHEZ, licenza para construción de un porche
de 24 m2 adosado á vivenda en Casal de Reis, parroquia de Raris.
Expediente núm: 30.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán de estructura sinxela e non afectarán a seguridade da edificación
existente.
-Retranquearase unha distancia mínima de 5 metros a lindeiros.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente. Debendo manter os elementos de
cantería, cachotería e carpintería característicos existentes; manterase a cuberta
inclinada a dúas augas; as fachadas e muros de pedra manteranse vistos e os enfoscados
manteranse pintados.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
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antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 22,23 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 82,23 euros.
2.11. A D. JORGE FRANCOS LIÑARES, licenza para revestir tres fachadas con aplacado
de granito de 50 m2 en Ribeira, nº 28, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 31.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das
obras, e de tódadas normativas de seguridade vixentes.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 72,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 132,00 euros.
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2.12. A D. RAFAEL MÉNDEZ PARAMÁ, licenza para aplacado da fachada con pedra de
2 centímetros na vivenda situada en Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 32.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das
obras, e de tódadas normativas de seguridade vixentes.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 216,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 276,00 euros.

2.13. A MÁRMOLES COMPOSTELA S.L., licenza para movemento de terras, para evitar
a entrada de augas na edificación existente, de uns 400 m3 en Casalonga, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 33.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non modificarán o sistema de drenaxes de solos e serán as necesarias para
respetar o medio natural e non suporán unha agresión a este nin variarán a morfoloxía
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da paisaxe do lugar. Serñan exclusivamente obras de rasanteo e nivelación para
reconducilas augas ata o mesmo punto exterior da finca para evitar a entrada na
edificación.
-As obras afectarán exclusivamente á zona urbana da finca.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 100,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 160,00 euros.
2.14. A D. JOSÉ VEIRAS BARREIRO, licenza para ampliación do ancho do portal de
entrada do garaxe, pintado do garaxe e cambio do portal de entrada da finca, en
Campos, nº 25, parroquia de Teo.
Expediente núm: 34.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 32,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 92,00 euros.
2.15. A D. JESÚS VIGO TARRIO, licenza para obras de apertura de zanxa no camiño
veciñal para cruzar liña eléctrica de baixa tensión para acometida da vivenda, en
Castres, nº 5, parroquia de Oza.
Expediente núm: 35.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona, instalando a tubería a unha profundidade mínima de 80
centímetros para evitar roturas por parte das maquinas de obras públicas.
-Dará cumprimento das condicións técnicas do Regulamento Electrotécnico e demais
normativa sectorial aplicable.
-Executará as obras segundo as condicións técnicas do Regulamento Electrotécnico de
Baixa Tensión e baixo as condicións estrictas de seguridade das obras.
-Presentará aval que garante o perfecto estado do pavimento e servizos públicos por
importe de 200 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 6,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,00 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.16.- Escritos asinados por D. ARMANDO RIVAS CALVO, en representación de
INVESTIMENTOS URBANÍSTICOS DO NOROESTE S.L., de datas respectivamente
12.04.2007 e 7.06.2007 e os seus rexistros de entrada no Concello núm. 2.668, do
17.04.2007 e 4.092, nos que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 21 de xaneiro de 2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. ARMANDO RIVAS
CALVO, en representación de INVESTIMENTOS URBANÍSTICOS DO NOROESTE S.L., a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para sete vivendas unifamiliares, das oito
iniciais, construidas nas parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, quedando pendente a parcela 7 por
ter que realizar obras de acondicionamento, en Texexe, parroquia de Calo, segundo
obras executadas en base á licenza municipal núm. 114/04, de data 28.04.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 630,00 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
2.17.-Visto o escrito de PROMOTORA PAZ AGUIAR, S.L., de data 8.01.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 173, no que solicita prórroga da licenza que lle
concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 10.01.2005, expediente 15/05,
para construción de seis vivendas unifamiliares en Tras Do Eixo, “Veiga de Riba”,
fincas nº 205-A, B, C, D, E e F, parroquia de Cacheiras, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder, en base ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa
vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
2.18.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a seguinte
relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:
AQ-6.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ RODRÍGUEZ AMENAL
Nº Expediente: 1121 Data: 10.10.2007
AQ-12.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: BERTA BOUZAS RODRÍGUEZ
Nº Expediente: 1134 Data: 24.10.2007
AQ-13.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: MANUEL RAMOS MOREIRA
Nº Expediente: 1145 Data: 8.11.2007
AQ-14.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MARCIAL MEJUTO CORTIZO
Nº Expediente: 1137 Data: 2.11.2007
AQ-15.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: MONCHO PETEIRO SC
Nº Expediente: 1138 Data: 2.11.2007
AQ-16.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: JOSÉ RODRÍGUEZ AMENAL
Nº Expediente: 1131 Data: 22.10.2007
AQ-17.- Solicitude de: SUMIDOIRO
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Realizado por: JOSÉ SUÁREZ OTERO
Nº Expediente: 1136 Data: 30.11.2007
AQ-18.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: MARÍA OLIVA CALVIÑO BOUZADA
Nº Expediente: 1143 Data: 6.11.2007
AQ-19.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: ROSALIA NOYA RIVAS
Nº Expediente: 1123 Data: 15.10.2007
AQ-20.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: AVELINO BUGALLO SOUSA
Nº Expediente: 1118 Data: 2.10.2007
AQ-21.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: RITA COUGIL FREIRE
Nº Expediente: 1115 Data: 1.10.2007
AQ-22.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: MARÍA DEL CARMEN DOPZO CAMINO
Nº Expediente: 1116 Data: 1.10.2007
AQ-23.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: ANTONIO OTERO FERNÁNDEZ
Nº Expediente: 1117 Data: 2.10.2007
AQ-24.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: MARÍA DEL CARMEN DOPAZO CAMINO
Nº Expediente: 1122 Data: 11.10.2007
AQ-25.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ LAMAS IGLESIAS
Nº Expediente: 1109 Data: 19.09.2007
AQ-26.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ GOLÁN MÍGUEZ
Nº Expediente: 1098 Data: 13.09.2007
AQ-27.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ TBOADA
Nº Expediente: 1127 Data: 17.10.2007
AQ-28.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: RAMÓN JORGE MÉNDEZ
Nº Expediente: 1126 Data: 17.10.2007
AQ-29.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ BELLO CASTRO
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Nº Expediente: 1129 Data: 18.10.2007
AQ-30.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: MANUELA ALCIRA LORES GUILLÍN
Nº Expediente: 1141 Data: 6.11.2007
AQ-31.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: LEONOR MOSQUERA LORES
Nº Expediente: 1142 Data: 6.11.2007
AQ-32.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: MODESTO BOTANA SUÁREZ
Nº Expediente: 1128 Data: 18.10.2007
AQ-33.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: FRANCISCO VILLASENIN ALDONZA
Nº Expediente: 1140 Data: 5.11.2007
AQ-35.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSEFINA ASCENSIÓN CARRIL CARREIRA
Nº Expediente: 1151 Data: 9.11.2007
AQ-38.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: PROMOCIONES GONZÁLEZ Y CASTELO S.L.
Nº Expediente: 1150 Data: 14.11.2007
AQ-39.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ RODRÍGUEZ LIÑEIRAS
Nº Expediente: 1149 Data: 13.11.2007
AQ-43.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: ANTONIO REY FUENTES
Nº Expediente: 1153 Data: 22.11.2007
AQ-45.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: CARLOS EDREIRA GIL
Nº Expediente: 1159 Data: 27.11.2007
AQ-46.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: UBALDO SOMOZA QUIROGA
Nº Expediente: 1160 Data: 27.11.2007
AQ-47.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: ELENA FELICITAS CASTRO PARAJÓ
Nº Expediente: 1156 Data: 23.11.2007
AQ-73.- Solicitude de:
Realizado por: ANTONIA BANZAS ILLODO
Nº Expediente: 1148 Data: 13.11.2007
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3º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
3.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ RAMÓN BLANCO RENDO,
CIF/NIF: 33.227.833-D (expte. 6/06), para licenza de apertura/instalación dunha nave
destinada ao almacenamento, distribución e venda de leña e de carbón vexetal e corte, a
emprazar en Montouto, parroquia de Cacheiras, e dada conta do dictame ambiental
emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 20.12.2007, calificando dita actividade como molesta e
perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ RAMÓN BLANCO RENDO, a licenza provisional para o
establecemento dunha nave destinada ao almacenamento, distribución e venda de leña e
de carbón vexetal e corte, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes
requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 20.12.2007 (expediente núm. MA962A 2007/000949-1):
-.Deberá contar cun dispositivo que garanta a potabilidade da auga de consumo en todo
momento.
-.Deberá cumprir co disposto no Real Decreto 2267/2004 de 3 de decembro que aproba
o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais (BOE de
17 de decembro).
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado polos órganos inspectores ou mediante
certificación expedida por empresas ou entidades homologadas, que se cumpre a
normativa sobre contaminación acústica.
-.Deberá dispoñer dun sistema que minimice a emisión de polvos á atmósfera.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
Outros requisitos:
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) PROPOSTA DE ALCALDÍA
4.1. ADXUDICACIÓN OBRAS DA ESCOLA INFANTIL DA RAMALLOSA.
A Secretaria procede á lectura da proposta da Mesa de contratación reunida ás 12:00
horas do día 14 de xaneiro de 2008 que copiada literalmente dí:
Xa en acto non público se procede á puntuación das ofertas que sumada a puntuación
que obtiveron no resto da documentación o resultado é:
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HVO CONSTRUCCIONES. Puntuación documentación 37,13 más 5,464 da oferta
económica, total : 42,594.
SUSO FERNÁNDEZS.L.U: puntuación documentación 40,27 más 4.453 da oferta
económica, total: 44,723
ARIAS HERMANOS S.A: puntuación documentación 41,21 más 0,081 da oferta
económica, total 41, 291 .
CONSTRUCTORA JOSYBEN S.L.: puntuación documentación 32,00 más 20,989 da
oferta económica, total: 52,989
Así, á vista do resultado das valoracións a Mesad de Contratación acordou por
unanimidade dos membros da Mesa propoñer á Xunta de Goberno Local a
adxudicación da obra de construcción de escola infantil na Ramallosa á empresa
JOSYBEN S.L. cun orzamento de execución das obras de 374.778,60€

Así, os membros da Xunta de Goberno Local por unanimidade acorda:
1º.- Adxudicar a obra de construcción de Escola Infantil na Ramallosa á empresa
CONSTRUCTORA JOSYBEM S.L. . cun orzamento de execución das obras de
374.778,60€ e cun prazo de ejecución das obras de cinco meses.

2º.-Notificar este acordo á empresa interesada dándolle un prazo de quince días para a
presentación da garantía definitiva na Tesourería municipal.

4.2. APROBACIÓN DE PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE.
Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade e
saúde da obra “Adecuación de local para Mediateca”, de data 08.01.2008, e o
correspondente plan de seguridade e saúde, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda aprobar dito plan.
4.3. PROGRAMA ESTRATÉXICO DE INFRAESTRUTURAS NO MEDIO RURAL (PEIM
RURAL).

Dase conta do escrito recibido da Consellería do Medio Rural, de data 11.12.2007, con
número de rexistro de entrada 9712 de 13.12.2007, comunicando que esa Consellería
está en condicións de asumir con cargo ós seus orzamentos obras de infraestrutura rural
en Teo, dentro do “Programa Estratéxico de Infraestruturas no Medio Rural (PEIM
Rural) no ano 2008”. A actuación, que se realizaría integramente con cargo ó orzamento
da Consellería é a seguinte:
Camiño de Cornide (Calo)

17

Camiño de Chaves I (Lucí)
Camiño de Chaves II (Lucí) e outros, por un importe aproximado de 152.928,51€.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
- Manifestar a aceptación á execución das mencionadas obras en réxime de cooperación,
comprometéndose o Concello de Teo a:
- Poñer a disposición da Consellería do Medio Rural, libre de cargas e gravames todos
os terreos necesarios para a normal execución das obras, así como os correspondentes
permisos e autorizacións necesarias para levar adiante a mesma.
- Renunciar a calquera tipo de tributo ou taxa por mor das obras.
- Continuar asumindo, despois da recepción das obras e previa comunicación do órgano
da Comunidade Autónoma, a súa explotación, mantemento e conservación.
- Facultar ó Alcalde-Presidente para a sinatura do correspondente convenio de
cooperación.
4.3 APROBACIÓN DE PROXECTOS DE OBRAS
O Alcalde propón aos membros da Xunta de Goberno Local á vista do disposto nas
bases reguladoras da segunda fase do plan espcial de herba artificial nos campos de
fútbl municipais 2007 a aprobación do proxecto de cerramento do campo de futbol de
Cacheiras mediante a instalación dunha valla de arame.
Comprobada a existencia de crédito, os membros da Xunta de Goberno Municipal
acordan aprobar o proxecto da obra “cerramento do campo de futbol de Cacheiras
mediante a instalación dunha valla de arame.” Cun importe de 9.964,27 euros.

5º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulan rogos e preguntas.
Sendo as quince horas dase por rematada a sesión da que eu, Secretaria, estendo acta
que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
Teo, 21 de xaneiro de 2008
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA

Cristina Castro Fuentes
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 8 DE FEBREIRO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 8 de febreiro de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez.e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
21.01.2008.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda aprobala sen ningunha modificación, e que se rexistre no libro
correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
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2.1. A D. JOSÉ QUINTAS SIXTO, licenza para obras de acondicionamento interior,
reparación fachadas e cuberta en Ribeira, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 36.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado. Non se modificará o volume
actual da edificación e as obras non afectarán a estructura da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 651,25 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 711,25 €.

2.2. A D. PEDRO MOURIÑO UZAL, licenza para obras menores de acondicionamento
dun apartamento sito na U-13-A, 2º B de Os Tilos.
Expediente núm: 37.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado. Non se modificará o volume
actual da edificación e as obras non afectarán a estructura da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das
obras, e de tódalas normativas de seguridade vixentes.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 66,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 126,40 €.

2.3. A D. ANTONIO LEIS BLANCO, en representación de QUATRIUM REFORMAS S.L.,
licenza para acondicionamento de local destinado a oficinas e almacén adicado a
construción, en Galanas, 5, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado pola
arquitecta tecnica Ana María Brenlla Romarís.
Expediente núm: 38.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial e do dictamen ambiental do
expte MA962A 2007/000988-1, de data 16.01.2008, referente a incendios,
contaminación acústica, tratamento de residuos e normativas sectoriais.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 192,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 456,80 €.
Total: 649,58 euros.
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2.4. A Dª. ADELAIDA SANTÍN GARABAL, licenza para acondicionamento de local
destinado a taller téxtil, en Montouto, estrada de Penelas, 2, segundo proxecto redactado
polo enxeñeiro tecnico industrial Francisco Ansedes Domínguez.
Expediente núm: 39.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial e do dictamen ambiental do
expte MA962A 2007/000987-1, de data 16.01.2008, referente a incendios,
contaminación acústica, tratamento de residuos e normativas sectoriais.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 91,05 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 314,54 €.
Total: 405,59 euros.

2.5. A D. VICTOR MÉNDEZ ANTA, en representación de NUÑEZ GALICIA S.A., licenza
para acondicionamento dunha nave destinada a exposición e taller de reparación de
vehículos, en Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo enxeñeiro
técnico industrial Leopoldo Cid González.
Expediente núm: 40.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial e do dictamen ambiental do
expte MA962A 2007/001087-1, de data 25.01.2008, referente a gases, contaminación
atmosférica, cabina de pintado, limitación de emisións atmosférica, residuos,
normativas sectoriais, etc.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.369,39 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 984,33 €.
Total: 3.353,72 euros.

2.6. A D. FRANCISCO LAGO RÍOS, en representación de HERMANOS LAGO RÍOS S.L.,
licenza para pintura de local de 20 m2 aproximadamente e substitución de ventá en A
Ramallosa, parroquia de Luci.
Expediente núm: 41.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
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-As obras serán as mínimas de mantemento e conservación os efectos do indicado no
artigo 103 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia.
-Darase cumprimento do artigo 9 e 199 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e
ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente.
- As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das
obras, e de tódalas normativas de seguridade vixentes.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10,46 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,46 €.
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2.7. A D. ANGEL VILAS CALVELO, licenza para construción de un galpón para usos
agrícolas de 25 m2 e un cerre de 155 ml., en A Pedra, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 42.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Galpón:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80º.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
Cerre:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O cerre cumprirá as condicións do artigo 42.1.c da Lei 9/2002 non podendo superar a
parte opaca a altura de 1 metro que se deberá realizar con materiais tradicionais do
medio rural.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 167,32 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 227,32 euros.

2.8. D. MANUEL BENITO GÓMEZ NOYA, licenza para construción de un muro de
contención, en Texexe, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto
técnico Arturo M. Para García.
Expediente núm: 43.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-A altura total do muro e alambre ou celosía non superará os 2,80 metros de acordo co
artigo 2.12 d) das NNSS do Concello.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 17,63 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 77,63 €.
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2.9. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para apertura de zanxa en viais
públicos, para canalización de acometida en Regoufe, parroquia de Luou, segundo
proxecto que se xunta (SDG: 218307100042).
Expediente núm: 44.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Deberá repoñe-lo pavimento en perfectas condicións.
-Contará coa autorización da Excma Deputación de A Coruña.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 64,09 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 124,09 €.

2.10. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para a modificación de
emprazamento dun centro de trasformación LMTS, CTC, RBTA Covas-Barcia, nunha
masa común, finca nº 663 do polígono 3 de Covas (SDG 531305030001).
Expediente núm: 45.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras contarán previamente coa autorización da Consellería de Medio Rural,
propietaria da finca.
-Contará coas autorizacións dos organismos correspondentes a normativa sectorial
vixente.
-O centro de transformación retranquearase unha distancia mínima de 8 metros o eixe
da pista pública e a 5 metros aos lindeiros.
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-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 203,36 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 263,36 €.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-APROBACIÓN VIABILIDADE.
2.11. Vista a documentación presentada por UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., de
data 19.12.2007, con rexistro de entrada número 10.050, do 27.12.2007, no que solicita
licenza municipal ou informe de viabilidade urbanística das obras de LMTS-CTC e
RBT Hermida (SGD: 531306100009), para mellorar a calidade e seguridade de
suministro de enerxía eléctrica no lugar de Hermida, a vez que presenta separata do
proxecto para tramitar a autorización correspondente ante a Consellería de Cultura, a
Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aprobar a viabilidade das obras que se someterán á concesión de licenza de obras,
unha vez aportada a autorización da Consellería de Innovación e Industria.
2º) Remitir a separata presentada á Delegación Provincial da Consellería de Cultura e
Deporte –Servizo de Patrimonio Cultural, aos efectos de emitir, en caso necesario, o
informe correspondente.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
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2.12.- Escrito asinado por D. ALBERTO BESADA SALAS, de data 27.04.2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 5896, do 4.07.2006, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 4 de febreiro de 2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. ALBERTO BESADA
SALAS, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte 2/08), para unha vivenda

unifamiliar construida en Socastro, parroquia de Calo, segundo obras executadas en
base ás licenzas municipais núm. 309/02 e 14/06, de datas respectivamente 30.12.2002
e 17.04.2006.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Colocará un extintor no garaxe de eficacia 21A-113B.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

2.13.- Escrito asinado por D. RICARDO GARCÍA OTERO, de data 13.11.2007, con
rexistro de entrada no Concello núm. 8901, no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 4 de febreiro de 2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. RICARDO GARCÍA
OTERO, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte 3/08), para unha vivenda

unifamiliar construida en Sebe, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en
base á licenza municipal núm. 212/00, de data 3.07.2000.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Colocará un extintor no garaxe de eficacia 21A-113B.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
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C) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
2.14.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a seguinte
relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:

AQ-34.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: JOSEFINA QUIAN GÓMEZ
Nº Expediente: 1144 Data: 7.11.2007

AQ-41.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: EUGENIA GARCÍA CAROLLO
Nº Expediente: 1147 Data: 13.11.2007

AQ-42.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: JULIA GARCÍA PERNAS
Nº Expediente: 1155 Data: 23.11.2007

AQ-48.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: HIGINIO OTERO PEREIRA
Nº Expediente: 1070 Data: 26.07.2007

AQ-49.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: JUAN RAMÓN PÉREZ MARTÍNEZ
Nº Expediente: 1165 Data: 5.12.2007

AQ-50.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: JOSÉ MELLA PADERNE
Nº Expediente: 1163 Data: 3.12.2007
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AQ-52.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MARGARITA SEGADE BARRAL
Nº Expediente: 1169 Data: 14.12.2007

AQ-54.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: JOSÉ SEOANE LAREO
Nº Expediente: 1146 Data: 9.11.2007

AQ-56.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: MARÍA TOURIÑAN MUIÑO
Nº Expediente: 1182 Data: 28.12.2007

AQ-57.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: ANTONIO MÍGUEZ MONTES
Nº Expediente: 1176 Data: 24.12.2007

AQ-58.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: SANTIAGO ALFONSO FERNÁNDEZ PENA
Nº Expediente: 1183 Data: 31.12.2007

AQ-60.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ FREIRE CARABÁN
Nº Expediente: 1172 Data: 18.12.2007

AQ-62.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ CUENCE UZAL
Nº Expediente: 1174 Data: 20.12.2007

AQ-63.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MANUEL FERREIRA RODRÍGUEZ
Nº Expediente: 1180 Data: 26.12.2007

AQ-64.- Solicitude de: SUMIDOIRO
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Realizado por: JOSÉ PASCUAL LAREO
Nº Expediente: 1177 Data: 26.12.2007

AQ-65.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSEFINA VÁZQUEZ MONTES
Nº Expediente: 1178 Data: 26.12.2007

AQ-66.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Nº Expediente: 1168 Data: 14.12.2007

AQ-69.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MARÍA ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Nº Expediente: 1185 Data: 2.01.2008

AQ-72.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: COMUNIDADE PROPIETARIOS ED. SAN CRISTOBAL DE LOS
REYES

Nº Expediente: 1187 Data: 8.01.2008

AQ-76.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: SANTIAGO FRANCISCO REY FRAGA
Nº Expediente: 1193 Data: 21.01.2008

AQ-78.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: DOLORES CAO LÓPEZ
Nº Expediente: 1192 Data: 18.01.2008

3º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
3.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. ANTONIO LEIS BLANCO, en
representación de QUATRIUM REFORMAS S.L., CIF/NIF: B-15.903.321 (expte. 21/06),

para licenza de apertura/instalación dun local destinado a oficinas e almacén adicado a
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construción, a emprazar en Galanas, nº 5, parroquia de Calo, e dada conta do dictame
ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 16.01.2008, calificando dita actividade como molesta; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ANTONIO LEIS BLANCO, en representación de QUATRIUM
REFORMAS S.L., a licenza provisional para o establecemento dun local destinado a

oficinas e almacén adicado a construción, condicionada a súa instalación ao
cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 16.01.2008 (expediente
núm. MA962A 2007/000988-1):
2.3 -.Deberá cumprir co disposto no Real Decreto 2267/2004 de 3 de decembro que
aproba o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais
(BOE de 17 de decembro).
3.4 -.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado polos órganos inspectores ou mediante
certificación expedida por empresas ou entidades homologadas, que se cumpre a
normativa sobre contaminación acústica.
6.6 -.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e
10/1997 (D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro
pola que se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista
europea de residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os
residuos, tendo en conta a recollida selectiva de lixo.
6.7 -.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
Outros requisitos:
9.2 -.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
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Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

3.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. ADELAIDA SANTÍN GARABAL,
CIF/NIF: H-44.832.492 (expte. 7/07), para licenza de apertura/instalación dun local

destinado a taller textil, a emprazar en Montouto, estrada a Penelas, parroquia de
Cacheiras, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 16.01.2008, calificando
dita actividade como molesta e perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. ADELAIDA SANTÍN GARABAL, a licenza provisional para o
establecemento dun local destinado a taller textil, condicionada a súa instalación ao
cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 16.01.2008 (expediente
núm. MA962A 2007/000987-1):
2.3 -.Deberá cumprir co disposto no Real Decreto 2267/2004 de 3 de decembro que
aproba o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais
(BOE de 17 de decembro).
3.4 -.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado polos órganos inspectores ou mediante
certificación expedida por empresas ou entidades homologadas, que se cumpre a
normativa sobre contaminación acústica.
4.1 -.Os anclaxes dos equipos que podan transmitir vibracións deberán contar con
dispositivos antivibratorios que garantan a súa non transmisión.
6.1 -.En caso de xerar residuos perigosos: Deberá solicita-la inscripción no Rexistro
Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia, como pequeño productor de
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residuos perigosos no caso de producir menos de 10 Tn anuais de residuos perigosos, ou
solicita-la autorización de productor de residuos perigosos en caso de superar a antedita
cantidade. Todo elo segundo o establecido no Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que
se regula o réxime xurídico da producción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de
Productores e Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 124, 29/06/2005).
6.4 -. En caso de xerar residuos perigosos: Os envases adicados ó almacenamento de
residuos perigosos e os seus peches deberán ser resistentes e estar en bo estado, e contar
cos dipositivos adecuados que garantan a non existencia de fugas ou derrames sobre o
chan, segundo o establecido no Real Decreto 833/88, polo que se aproba o regulamento
para a execución da Lei 20/1986 de residuos perigosos (BOE nº 182, 30/07/88).
6.5 -. En caso de xerar residuos perigosos: Os residuos perigosos deberán estar
etiquetados segundo o establecido no Real Decreto 833/88, polo que se aproba o
regulamento para a execución da Lei 20/1986 de residuos perigosos (BOE nº 182,
30/07/88).
6.7 -.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
7.21 -.En caso de xerar residuos perigosos: Deberá estar inscrito no Rexistro Industrial
regulado polo RD 697/1995, de 28 de abril (BOE núm. 128, de 30 de maio), modificado
polo RD 2526/1998, de 27 de novembro).
Outros requisitos:
9.2 -.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.

Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

3.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. VICTOR MÉNDEZ ANTA, en
representación de NÚÑEZ GALICIA S.A., CIF/NIF: 36.013.141-V (expte. 10/07), para

licenza de apertura/instalación dun local destinado a exposición e taller de reparación de
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vehículos, nas ramas de carrocería e pintura, a emprazar en As Galanas (Reborido),
parroquia de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
25.01.2008, calificando dita actividade como molesta e perigosa; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. VICTOR MÉNDEZ ANTA, en representación de NÚÑEZ GALICIA S.A.,
a licenza provisional para o establecemento dun local destinado a exposición e taller de
reparación de vehículos, nas ramas de carrocería e pintura, condicionada a súa
instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame
ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
25.01.2008 (expediente núm. MA962A 2007/001087-1):
5.2 -.A/s cheminea/s de evacuación de gases deberá/n estar provista/s dos orificios
precisos para poder realiza-la toma de mostras de gases e polvos dacordo co Anexo III
da Orde de 18 de outubro de 1976, de prevención e corrección da contaminación
atmosférica de orixe industrial (BOE nº 290, 3/12/1976).
5.3 -.Deberán realizarse os autocontrois anuais que se prescriban pola Consellería de
Medio Ambiente de Galicia e solicita-los libros de rexistro de contaminantes
atmosféricos no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia.
5.6 -.Deberá contar con unha cabina de pintura con acreditación CE.
5.7 -.Deberá dispoñer dun sistema que minimice a emisión de polvos á atmósfera.
5.8 -.Deberá aplicar o Real Decreto 117/2003, de 31 de xaneiro (DOG nº 33, de
7/02/03), sobre a limitación de emisións de compostos orgánicos volátiles COV´S, no
caso de superar o umbral de consumo anual de disolventes, que reflicte o Anexo II deste
Real Decreto referente á súa actividade.
6.1 -.Deberá solicita-la inscripción no Rexistro Xeral de Productores e Xestores de
Residuos de Galicia, como pequeño productor de residuos perigosos no caso de
producir menos de 10 Tn anuais de residuos perigosos, ou solicita-la autorización de
productor de residuos perigosos en caso de superar a antedita cantidade. Todo elo
segundo o establecido no Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime
xurídico da producción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Productores e
Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 124, 29/06/2005).
6.7 -.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
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Outros requisitos:
9.2 -.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.

Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

4º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS E FIANZAS.
4.1. Dada conta do escrito asinado por D. Luis Couto González, con rexistro de entrada
número 640, de 25.01.2008, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten
depositada, mediante aval bancario polo importe de 280.000 pesetas (1682,83€), e
presentada como garantía provisional do contrato de “Redacción das normas
subsidiarias de planeamento do Concello de Teo”, e vistos os informes favorables do
concelleiro delegado de urbanismo, de data 30.01.2008 e de Intervención de data
31.01.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1682,83 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

4.2. Dada conta do escrito asinado por D. Fernando Pena Caramés, con rexistro de
entrada número 677, de 28.01.2008, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten
depositada, mediante aval da Sociedade de Garantía Recíproca “Sogarpo” polo importe
de 1766,91€), e presentada como garantía provisional do contrato de “Obra de
adecuación de local destinado a Mediateca en Urbanización Mirasol- A RibeiraCacheiras””, e vistos o informe favorable de Intervención de data 29.01.2008, a Xunta
de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1766,91 Euros.
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2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

5º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
5.1. CUMPRIMENTO DE SENTENZA RELATIVA Á ESCOLA INFANTIL DE
CALO.
O Alcalde-Presidente propón aos membros da Xunta de Goberno Local que:

Á vista da notificación do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Santiago de
Compostela de AUTO DITADO en data 22 de outubro de 2007 en peza separada de
execución 72/06 dimanante dos autos de P.O. 103/04 seguida a instancia de “Ana Naya
García S.L.” contra o Concello de Teo, sendo codemandada “Aurora, Pilar , Ana S.L.”
que cita na parte dispositiva:
“que debo estimar las alegaciones realizadas por el letrado Miguel Sánchez campos en
escritos de fecha 4 de diciembre de 2006 y 23 de enero de 2007, acordando la
EJECUCIÓN FORZOSA de la sentencia de 20 de marzo de 2006, en el sentido que el
Concello de Teo adjudique el contrato de gestión de la Escola Infantil de Calo a la
entidad “Ana Naya García S.L.”, en cumplimiento de la sentencia de fecha 20 de marzo
de 2006, todo ello sin expresa imposición de costas”.

Resultando que o AUTO outorgaba a posibilidade de interpoñer recurso de apelación
nun só efecto ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia no prazo de quince días dende a notificación.

Resultando que a Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 20 de novembro
de 2007 adoptou, entre outros, o acordo de non recorrer o auto.

Resultando que a entidade mercantil “AURORA, PILAR Y ANA S.L.” presentou
recurso de solicitude de adopción de medida cautelar consistente na suspensión
cautelar do Auto de data 22 de outubro de 2007 ditado en execución da sentencia
recaída en primeira instancia no procedemento de 20 de marzo de 2006 polo que se
formou peza separada.
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Á vista da notificación da Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Santiago de
Compostela do AUTO DITADO en data 28 de xaneiro de 2008 en peza separada de
execución nº 72/06, dimanante do P.O.nº 103/04 no que se dispón desestimar a
solicitude de adopción de medida cautelar presentada pola entidade “AURORA, PILAR
Y ANA S.L.” debendo declarar non ter lugar a adopción da medida consistente na
suspensión do Auto de data 22 de outubro de 2007.
Se acorde comunicar á entidade “AURORA, PILAR Y ANA S.L.” que, en
cumprimento de AUTO DE EXECUCIÓN FORZOSA de 22 de outubro de 2007,
vaise a proceder polo Concello de Teo ao cumprimento da sentenza de 20 de marzo de
2006 no senso de adxudicar o contrato de xestión da Escola Infantil de Calo á entidade
“ANA NAYA GARCÍA S.L.”

A data establecida para o cambio na titulariedade da xestión da Escola Infantil de Calo
será o día 3 de marzo de 2008., Así, cmunicaráselle esta acordo á entidade “AURORA,
PILAR Y ANA S.L.” e a entidade “ANA NAYA GARCÍA S.L.”para que fagan todas
as xestións necesarias para que dende o día 3 de marzo de 2008 a xestión indirecta polo
réime da concesión da Escola Infantil de Calo se leve a cabo pola entidade “ANA
NAYA GARCÍA S.L.”

Así, á vista de todo o anterior os membros da Xunta de Goberno Local acordan por
unanimidade aceptar a proposta da Alcaldía-Presidencia e que se execute o acordo nos
termos anteriormente recollidos.

5.2. CONTRATO DE ASISTENCIA XURÍDICA.
Á vista da providencia da Alcaldía de data 16.01.2008, que copiada literalmente di o
que segue:
“O 30 de decembro de 2007 rematou o contrato de asistencia xurídica que tiña asinado
este concello co Sr. Herrero de Padura, e sendo necesario contar con este servizo, tanto
para que preste o asesoramento en temas xurídicos como para encargarse da defensa
xurídia nos procedementos xudiciais, e considerando que o Concello non dispón dos
medios necesarios para asumir este cometido con persoal propio, de conformidade co
disposto no Título IV do Libro II do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño,
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións
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Públicas, iníciase a tramitación do expediente ordinario, para a adxudicación, mediante
procedemento negociado sen publicidade, do contrato de consultoría e asistencia para
prestar asesoramento e defensa xurídica ó Concello de Teo, para o que se procederá á
redacción do correspondente Prego de clausulas administrativas particulares.”, a Xunta
de Goberno Local, por unimidade, acorda:
1º) Aprobar o prego de clausulas administativas particulares para a contratación de
asietencia xurídica ó Concello de Teo, mediante o procedemento negociado sen
publicidade, por razóns da contía.
2º) Enviar cartas de invitación a recoñecidos profesionais do ámbito legal, para
participar en dito procedemento.

5.3. ADXUDICACIÓN DE CONTRATO MENOR.
Á vista da proposta da Alcaldía, de data 31.01.2008, que copiada literalmente di:
“Sendo necesario contratar o servicio de mantemento dos equipos informáticos e da
rede local do Concello, xa que o Concello non dispón de medios necesarios para asumir
este servicio con persoal propio, e á vista da oferta presentada por INTEGAL,
Informática y nuevas tecnologías de Galicia, S.L. que se compromete a presta-lo
servicio durante o ano 2008 por 568,50 euros mensuais, e considerando que, de
conformidade co establecido no artigo 56 en relación co 201 do Real Decreto
Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de
contratos das administracións públicas, a contratación pode realizarse mediante contrato
menor, propóñolle á Xunta de Goberno Local que adxudique o contrato para a
prestación do servicio de mantemento dos equipos informáticos e da rede local do
Concello, durante o ano 2008, a empresa INTEGAL, informática y nuevas tecnologías
de Galicia, S.L. con domicilio en Pontevedra, Avda. De Lugo nº 16, 3º K, polo importe
de 568,50 euros mensuais, IVE incluído, de conformidade coa oferta presentada por
dita empresa.”, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade acorda:
1º) Adxudicar o contrato para a prestación do servicio de mantemento dos equipos
informáticos e da rede local do Concello, durante o ano 2008, á empresa INTEGAL,
informática y nuevas tecnologías de Galicia, S.L. con domicilio en Pontevedra, Avda.
De Lugo nº 16, 3º K, polo importe de 568,50 euros mensuais, IVE incluído, polo
procedemento de contrato menor por mor da contía.
2º) Notificar este acordo á empresa adxudicataria, para o seu coñecemento e efectos.
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5.4 RENTING
O Alcalde – Presidente informa aos membros da Xunta de Goberno local que
transcorreu o prazo de dez días hábiles para a presentación das plicas para o subministro
(arrendamento financieiro con opción de compra) de vehículo camioneta para o servizo
de obras de conformidade cos pregos aprobados en data 17 de decembro de 2007 sen
que conste no rexistro de entrada do Concello de Teo que se presentase oferta algunha
por parte das tres empresas suficientemente capacitadas invitadas a participar ó tratarse
dun contrato por procedemento negociado sen publicidade.

Así, os membros da Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes acordan:
1º.- Declarar novamente deserto o procedemento negociado sen publicidade para o
subministro de vehículo camioneta para o servizo de obras, a través da fórmula do
renting.
2º.- Aprobar os novos pregos da contratación do subministro (compra) de vehículo
camioneta para o servizo de obras, tanto o de cláusulas administrativas como o de
prescricións técnicas, por procedemento negociado sen publicidade, autorizar o gasto,
e abrir a licitación

por prazo de dez días con invitación a alomenos tres empresas

capacitadas.

5.5. CORRELINGUA 2007
Á vista da proposta da Alcaldía, de data 08.02.2008, que copiada literalmente, di o que
segue:
“ Considerando a importancia que ten para o enriquecemento cultural a promoción da
nosa lingua e, á vista da memoria presentada para o desenvolvemento da iniciativa
denominada CORRELINGUA 2007, pola cal os concellos do entorno se veñen a
asociar para levar a cabo actividades de promoción e normalización lingüística durante
os vindeiros meses, e que, á súa vez, supón a contribución por parte do Concello cunha
aportación de 600€ para sufragar os gastos de organización, PROPOÑO á Xunta de
Goberno Local a aprobación da incorporación do Concello de Teo a esta inicitaiva,
aprobando ó mesmo tempo a realización dunha aportación municipal por importe de
600€, con cargo á partida 451/489.00 do Orzamento Municipal vixente.”, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acorda:
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1º) Aprobar a incorporación do Concello de Teo á iniciativa CORRELINGUA 2007,
aprobando ó mesmo tempo a realización dunha aportación municipal por importe de
600€, con cargo á partida 451/489.00 do Orzamento Municipal vixente.

6º) ROGOS E PREGUNTAS
Non se formulan rogos e preguntas.
Sendo as quince horas e quince minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
Teo, 8 de febreiro de 2008
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA

Cristina Castro Fuentes
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 22 DE FEBREIRO
DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 22 de febreiro de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria e
urxente correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez..
Non asiste: D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) APROBACIÓN DA URXENCIA.
Xustifícase a urxencia da sesión polo Alcalde-Presidente como consecuencia da
necesidade de outorgamente da licenza de actividade provisional ao cemiterio da
Agrupación Veciñal Camposanto de Luou tras a entrada por rexistro xeral da
autorización da Consellería de Sanidade, nº 1507 día 22 de febreiro de 2008..
2º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
2.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, en
nome e representación de AGRUPACIÓN VECINAL CAMPOSANTO DE LUOU, CIF/NIF:
G-15.632.821 (expte. inicial 7/02), para licenza de apertura/instalación dun cemiterio, a
emprazar en Aido, parroquia de Luou, e dada conta da autorización sanitaria para posta
en funcionamento da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data
22.02.2008, nº 1507 de rexistro de entrada; a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Conceder a D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, en nome e representación de
AGRUPACIÓN VECINAL CAMPOSANTO DE LUOU, a licenza de actividade provisional
previa á posta en funcionamento dun cemiterio, no lugar de Aido, parroquia de Luou..
-Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, de posta en funcionamento para o que será indispensable que se levante acta
de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser
favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou instalacións
no que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
Sendo as 14 horas e trinta mintutos dase por rematada a sesión que certifico co Vº e
Prace do Sr. Alcalde- Presidente.
Vº E PRACE
O ALCALDE

A SECRETARIA

Martiño Noriega Sánchez

Cristina Castro Fuentes.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 25 DE FEBREIRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 25 de febreiro de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, D. Andrés
Fernández Martínez.e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asiste: , Dª Carme Hermida Gulías
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA
1.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, en
nome e representación de AGRUPACIÓN VECINAL CAMPOSANTO DE LUOU, CIF/NIF:
G-15.632.821 (expte. inicial 7/02), para licenza de apertura/instalación dun cemiterio, a
emprazar en Aido, parroquia de Luou, e dada conta da autorización sanitaria para posta
en funcionamento da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data
22.02.2008, nº 1507 de rexistro de entrada, acordada a licenza de actividade provisional
previa á posta en funcionamento dun cemiterio, no lugar de Aido, parroquia de Luou..
Xirada visita de comprobación con data 25 de febreiro de 2008 ao cemiterio da
Agrupación Veciñal Cemiterio de Luou polo Arquitecto municipal na data 25 de
febreiro de 2008 constátase que a instalación se axusta ao proxecto presentado e que as
medidas correctoras foron executadas conforme ao informe realizado pola empresa
“Análisis, Tratamento e Control S.L.
2º.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS
2.1. Vista a convocatoria de Programas de Promoción Económica, dirixidos a concellos
para actividades e investimentos no ano 2008, da Deputación Provincial da Coruña, a
Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Solicitar unha subvención ó abeiro da mencionada convocatoria.
2º) Comprometerse a facer constar a colaboración da Deputación Provincial da Coruña
en toda a información que realice do desenvolvemento das actividades ou inversións.

3º) Comprometerse á obtención das autorizacións preceptivas ós efectos de
cumprimento da legalidade urbanística, o respecto e protección do patrimonio
histórico-artístico e o medio ambiente.
4º) Manifestar que o concello está ó corrente das súas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, enviando á Deputación os correspondentes certificados.
2.2. Vista a convocatoria de subvencións a concellos para actividades de fomento da
política de igualdade entre mulleres e homes e de loita contra a violencia de xénero, da
Deputación Provincial da Coruña, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Solicitar unha subvención ó abeiro da mencionada convocatoria, aceptando as bases
da mesma e os compromisos que nela se inclúen.
2.3. Vista a convocatoria de subvencións a concellos para desenvolvemento de servizos
sociais, da Deputación Provincial da Coruña, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda:
1º) Solicitar unha subvención ó abeiro da mencionada convocatoria, aceptando as bases
da mesma e os compromisos que nela se inclúen.
Sendo as catorce horas e vinte minutos dase por rematada a sesión da que eu, Secretaria,
estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
Teo, 25 de febreiro de 2008
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA

Cristina Castro Fuentes

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 3 DE MARZO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 3 de marzo de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria e
urxente correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
18.02.2008, 22.02.2008 e 25.02.2008.
A Sra. Secretaria manifesta que no borrador da Xunta de Goberno Local do día
18.02.2008 existe un erro de transcrición, repetíndose dúas veces unha mesma
devolución de aval, polo que, onde di:
“4.5. Dada conta do escrito asinado por Dª. Mª del Carmen Sánchez Álvarez, en
representación de “IGLESAN, S.L.”, de data 09.11.2007, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que ten depositada, mediante aval bancario polo importe de 17500,00€,
e presentada como garantía provisional das obras de “Construcción de edificio en
Pontevea-Reis”, e vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo,
de data 12.02.2008 e de Intervención de data 13.02.2008, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 17500,00 Euros.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza. “, debe dicir:

“4.5. Dada conta do escrito asinado por D. José Mosquera Brey e D. Manuel López
Dopazo, en representación de “MOSBREY, S.L.”, de data 21.01.2008, no que solicita
que lle sexa devolta a fianza que ten depositada, mediante aval bancario polo importe de
5.789,92€, e presentada como garantía das obras de “Construcción de catro vivendas
unifamiliares en Póboa-Cacheiras”, e vistos os informes favorables do concelleiro
delegado de urbanismo, de data 24.01.2008 e de Intervención de data 13.02.2008, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 5.789,92 Euros.
2º) Notificar este acordo ós interesados con devolución do expediente a Intervención
para a cancelación da fianza.

2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A D. GERMÁN CONDE RAÍCES, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada na parcela nº 2080-B, sita no lugar de Francos, parroquia de Calo,
segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 54.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 21.01.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.

-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,15 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1, 5,48 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 10,0 % (P. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 66,04%. Altura do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 102.426 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.048,52 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,80 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.349,32 euros.
2.2. A Dª. ÁNGELES JIMÉNEZ JIMÉNEZ, licenza para ampliación dunha vivenda
unifamiliar illada en “O Bicudo”, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Carlos Henrique Fernández Coto.
Expediente núm: 55.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 21.12.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 266,60 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
Total: 326,60 euros.
2.3. A M.C. MAPOCA Y OTROS S.L., licenza para construción de un cerre na finca
“Chan”, situada en Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo proxecto técnico redactado
polos arquitectos G. Patiño Abuín e M. González González.
Expediente núm: 56.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento das condicións de cerre con respecto á vía pública, con unha
altura no punto medio do tramo de 90 centímetros e altura máxima de 1,30 metros no
punto mais desfavorable por razóns de pendente para a zona opaca, e unha altura total
con respecto a rasante da estrada de 2,20 metros.
-Respetará as aliñacións que figuran nas normas subsidiarias de 6,00 metros ao eixe da
pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Urbanizarase o fronte do solar de acordo coa licenza de edificación concedida.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 92,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 152,20 €.
2.4. D. MANUEL A. ARES FUENTES, licenza para construción dun cerre de 80 ml. en
Fornelos, parroquia de Raris.
Expediente núm: 57.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista púbblica, situando a base do mesmo na
mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).

-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 €.
2.5. D. JOSÉ Mª BLANCO RECAREY, licenza para construción dun cerre de 17,50 ml. en
A Igrexa, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 58.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista púbblica, situando a base do mesmo na
mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,89 €.
2.6. Dª. AURORA SANJURJO PIÑEIRO, licenza para construción dun cerre de 18 ml. en
Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 59.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 6 metros do eixe da pista púbblica, situando a base do mesmo na
mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre. A aliñación
na esquina irá facendo curva con unha liña paralela ao límite da parcela 2701 con
relación á vía pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.

-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 11,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 71,20 €.
2.7. D. JOSÉ REQUEIJO BLANCO, licenza para construción dun cerre de 35 ml. en Vilar
de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 60.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 6 metros do eixe da pista púbblica, situando a base do mesmo na
mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 21,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 71,78 €.

2.8. A D. EMILIO GROBAS MATO, licenza para reposición do tellado con tella do pais e
repicado e cintado de fachadas, en Bustelo, nº 19, parroquia de Luou.
Expediente núm: 61.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 128,15 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 188,15 euros.
2.9. A D. LEONCIO TOUCEDA RAÍCES, licenza para retellado da vivenda unifamiliar de
100 m2, en Casalonga, nº 11, parroquia de Calo.
Expediente núm: 62.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Fomento, sendo obras
imprescindibles de conservación e non permitindo obras de reestructuración nin
aumento de volume (Ref. L-550-125/07).
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas

características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
2.10. A D. JOSÉ LUIS SEGADE FERREIRO, licenza para instalación dun monolito no pk
69.330 da N-550, en As Galanas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 63.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións do linforme de Fomento (Expte. L-550-161/07).
-Dará cumprimento das aliñacións fixadas no plano das NNSS.
-Instalarase baixo a dirección técnica dando cumprimento das condicións de seguridade
en execución de obras e con garantías de estabilidade estructural.
-Dará cumprimento das condicións do artigo 104 da Lei 9/2002 de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 16,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 247,50 €.
Total: 263,50 euros.
2.11. A GAS GALICIA S.D.G., S.A., licenza para acometidas en PE-40 SDR-11 e válvula
DN-32 enterrada, na rúa Concepción Arenal, 41, en Parque Montouto.
Expediente núm: 64.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): --- €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: --- euros.
2.12. A D. JULIO GACIO TARRIO, licenza para parcelación da finca 1985 de Fixó,
parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez
Vilanova.
Expediente núm: 65.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.
Total: 180 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRORROGA.
2.13.-Visto o escrito de D. MANUEL GARCÍA FIGUEROA, de data 8.02.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 1029, no que solicita prórroga da licenza que lle
concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 23.07.2007, expediente 108/07,
para construción dun cerre de 500 metros lineais con postes e alambre, na finca situada
en Vilariño, parroquia de Vilariño, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder, en base ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa
vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
2.14.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a seguinte
relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:
AQ-80.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ SUÁREZ ARES
Nº Expediente: 1210 Data: 18.02.2008

AQ-81.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: CONSTRUCCIONES PENELAN
Nº Expediente: 1206 Data: 14.02.2008
AQ-82.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: BEGOÑA BESADA DIZ
Nº Expediente: 1204 Data: 12.02.2008
3º) LICENZAS DE APERTURA
4º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS E FIANZAS
5º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
5.1.CORRECCIÓN DE ERROS
O Alcalde informa aos membros da Xunta de Goberno Local que detectado erro na
redacción do acordo adoptado en sesión de 8 de febreiro de 2008, a redacción queda
como segue:
“ Considerando a importancia que ten para o enriquecemento cultural a promoción da
nosa lingua e, á vista da memoria presentada para o desenvolvemento da iniciativa
denominada CORRELINGUA , pola cal os concellos do entorno se veñen a asociar
para levar a cabo actividades de promoción e normalización lingüística durante os
vindeiros meses, e que, á súa vez, supón a contribución por parte do Concello cunha
aportación de 600€ para sufragar os gastos de organización, PROPOÑO á Xunta de
Goberno Local a aprobación da incorporación do Concello de Teo a esta inicitaiva,
aprobando ó mesmo tempo a realización dunha aportación municipal por importe de
600€, con cargo á partida 451/489.00 do Orzamento Municipal vixente.”, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º)

Aprobar a incorporación do Concello de Teo á iniciativa CORRELINGUA ,

aprobando ó mesmo tempo a realización dunha aportación municipal por importe de
600€, con cargo á partida 451/489.00 do Orzamento Municipal vixente.

6º) ROGOS E PREGUNTAS

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 21 DE ABRIL DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 21 de abril de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do 1º
Tenente de Alcalde, D. Rafael C. Sixto Edreira, por delegación da Alcaldía, co obxecto
de realizar a sesión ordinaria en primeira convocatoria, correspondente ó día da data.

ASISTENTES:
Presidente: D. Rafael C. Sisto Edreira,
Concelleiros/as: Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme Hermida Gulías, D. Andrés
Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Non asiste o Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez.
Secretaria: Dª. Mª Pilar Sueiro Castro, Adxunta a Secretaría do Concello.
Asiste: Dª Mónica I. Lado Varela, Interventora municipal
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Presidente declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
09.04.2008.
Dada conta do borrador da acta da sesión anterior, correspondente á ordinaria celebrada
o dia 9 de abril de 2008, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade dos cinco
asistentes, sendo o número legal o de seis, aprobala sen ningunha modificación e que se
transcriba o libro de actas correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As
licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
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As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A D. FERNANDO CREGO LAVANDEIRA, licenza para construción de un cerre de
200 ml. en Solláns, finca nº 2469, parroquia de Calo.
Expediente núm: 125.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 7 metros do eixe da pista principal, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual, desprazando a cuneta ata o borde do cerre e dando
continuidade con unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista secundaria
paralela a autoestrada.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-No solo rústico a altura máxima da parte opaca non rebasará un metro de alto segundo
o artigo 42.2.c) da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 124,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 184,44 €.
2.2. A D. LUIS MARTÍNEZ REY, licenza para construción de un cerre de 169 ml. en
Pontevea, finca nº 668, parroquia de Reis.
Expediente núm: 126.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre executarase con postes e aramio e situarase na mesma liña do cerre da finca
lindante nº 667.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 105,15 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 165,15 €.
2.3. A D. JOSÉ BARROS RODRÍGUEZ, licenza para construción de un cerre de 75 ml.,
con bloques, postes e arame en Carballal, finca nº 1752, parroquia de Calo.
Expediente núm: 127.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima 5 metros do eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 46,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 106,67 €.
2.4. A Dª. Mª DEL CARMEN GONZÁLEZ CONDE, licenza para construción de un cerre
de 89 ml., con bloques, postes e arame en Carballal, finca nº 1754, parroquia de Calo.
Expediente núm: 128.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a distancia e coas condicións técnicas que indique a Excma.
Deputación de A Coruña con respeto as estradas provinciais dando cumprimento das
aliñacións e deixando libre o terreo en proceso de expropiación.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 55,38 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 115,38 €.
2.5. A D. ANTONIO FUENTES FANDIÑO, en representación de PROVIFAS S.L., licenza
para construción de un cerre de 29,46 ml., segundo planos, en Vilar de Calo, parroquia
de Calo.
Expediente núm: 129.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima 4 metros ao eixe da pista pública. No caso de
muros de contención deberá tramitar nova solicitude acompañando proxecto técnico das
obras asinado por técnico competente, en base ao artigo 195.3 da Lei 9/2002.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 23,57 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 83,57 €.
2.6. A D. SANTIAGO MÉNDEZ SEOANE, licenza para construción de un cerre de 58 ml.
en Vilar de Calo, finca nº 1815, parroquia de Calo.
Expediente núm: 130.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 36,09 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 96,09 €.
2.7. A D. OCTAVIO IGLESIAS CAMPELO, en representación de ARRENDAMIENTO
TECNOLÓGICO SERVICIOS Y SOPORTE S.L., licenza para acondicionamento de local
destinado a oficinas en Galanas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 131.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-A construción deberá presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
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produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.054,82 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 283,50 €.
Total: 2.338,32 euros.
2.8. A Dª. MERCEDES GARCÍA NOVIO, en representación de ASPAMITE, licenza para
obras mínimas de mantemento e conservación do uso preexistente, no edificio de As
Galanas, parroquia de Calo, quedando exenta do pago de taxas e impostos.
Expediente núm: 132.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-As obras serán as mínimas de mantemento e conservación do uso preexistente que
indica o artigo 103 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
2.9. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para obras de instalación de
LMTS- CTC e RBT Feros- Devesa Sur (SDG 531397040052).
Expediente núm: 133.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado.
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona.
-Dará cumprimento das condicións técnicas e autorizacións da Normativa Técnica
Sectorial.
-Aportará aval que garante a reposición da obra civil a realizar na zona pública por
importe de de 900 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4.739,35 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 4.799,35 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE TITULARIDADE.
2.10.-Dada conta do escrito asinado por D. ANTONIO QUINTEIRO CANEDO, en
representación da sociedade patrimonial FERANPE S.L., de data 21.04.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3355, no que se solicita o cambio de titularidade
da licenza urbanística concedida pola Xunta de Goberno Local, en sesión de data
10.10.2006, expediente 171/06, a MAHIA INMOBILIARIA S.L., para construción dun
edificio destinado a locais comerciais na parcela EQ-SC (parcela 13), SAUR-2 Galanas,
parroquia de Calo; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.

3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Dada conta do escrito asinado por Dª ANA TERESA CRAVEIRO PARREIRA DA
GAMA, de data 14.12.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 785, do
30.01.2008, no que solicita licenza para apertura dun establecemento destinado a
estudio de paisaxismo (grupo 012- actividades profesionais), en Os Verxeles, 4,
parroquia de Oza.
Vistos, a documentación redactada pola arquitecta Cecilia Rojo Ramírez, visada polo
colexio correspondente o 29.11.2007, incluindo a certificación técnica de solidez e
seguridade, o informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de
data 8.04.2008 e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
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1º) Conceder a Dª ANA TERESA CRAVEIRO PARREIRA DA GAMA (expte. AP-2/08) a
licenza que solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
101,09 euros.
4º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA.
4.1. SEGUNDA FASE DO PLAN DE COOPERACIÓN PROVINCIAL 2007.
Vista a circular da Deputación Provincial da Coruña para elaborar a 2ª fase do Plan
Adicional 1/2007 de Cooperación Provincial (PCP) para Concellos con baixas de
licitación nas obras do PCP 2007 e con obras no Plan Complementario, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos cinco asistentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:

-

Dar a súa conformidade coa execución da nova obra na 2ª fase do PCP adicional
1/2007, comforme ó seguinte cadro:

CONCELLO

DENOMINACIÓN

TOTAL

ACHEGA

ACHEGA

PROVINCIAL MUNICIPAL
AF.ACD. PISTA
TEO

NOCEDA-CRUCEIRO

34.525,75€

34.525,75€

0,00€

VAAMONDE

4.2.

APROBACIÓN

DE

CERTIFICACIÓN

DE

OBRAS

E

FACTURA

CORRESPONDENTE.
Vista a certificación ÚNICA da obras “Abastecemento e saneamento en Cerdeira
(Vilariño) e Olveira (Reis), asinada polo contratista “Excavaciones Cernadas Valiña,
S.L.” e polo director da obra D. Ignacio Soto González, arquitecto municipal, de data
08.04.2008, acompañada da factura núm.04042008, de 08.04.2008, e visto o informe de
fiscalización de Intervención, de data 16.04.2008, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Aprobar a certificación ÚNICA da obra referenciada, por importe de: 85.527,00
euros, e a correspondente factura núm. 04042008, de data 08.04.2008 por importe de
85.527,00 euros.
4.3. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.
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Vista a Orde do 18 de marzo de 2008, da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas
á prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa
convocatoria, publicada no DOGA nº 60 do 28.03.2008, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Solicitar unha axuda ó abeiro da mencionada Orde, de acordo co cadro que a
continuación se transcribe:

PLAN CONCERTADO 2008 - SOLICITUDE CONCELLO DE TEO
Total custo

Programa / Proxecto

CCAA - Plan Concertado

Concello

Remanente

Programa de orientación, asesoramento e información

142.694,06 €

140.394,06 €

94.064,02 €

46.330,04 €

0,00 €

2.300,00 €

1.541,00 €

759,00 €

0,00 €

24.683,49 €
49.933,03 €
10.950,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
2.134,60 €
600,00 €

32.900,00 €

0,00 €

0,00 €

20.100,00 €
0,00 €
2.010,00 €

9.900,00 €
0,00 €
990,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

3.048,50 €
8.778,34 €
8.040,00 €
4.711,44 €
1.604,65 €

1.501,50 €
4.323,66 €
3.960,00 €
2.320,56 €
790,35 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

12.060,00 €

5.940,00 €

0,00 €

10.779,76 €

5.309,44 €

0,00 €

100.000,00 €
100.000,00 €
562.081,85 €

22.855,60 €
23.269,72 €
213.816,39 €

0,00 €
0,00 €
2.734,60 €

Proxecto: servizo de información e asesoramento
Proxecto: mantemento e formación permanente do persoal de servizos sociais

Programa de axuda no fogar e apoio á unidade de convivencia 250.745,26 €
Proxecto: Servizo de axuda no fogar municipal
74.798,46 €
151.312,20 €
21.900,00 €
2.134,60 €
600,00 €

Subproxecto: prestacións básicas dos servizos sociais de atención primaria
Subproxecto: prestación para persoas valoradas como dependentes

Proxecto: Xantar a domicilio
Proxecto: voluntariado de compañía e biblioteca na casa
Proxecto: atención farmacéutica domiciliaria

50.114,97 €
101.379,17 €
10.950,00 €
0,00 €
0,00 €

Programa ANTA - Servizo Municipal de Transporte Adaptado

32.900,00 €

32.900,00 €

ANTA - Servizo municipal de Transporte Adaptado

Programa de inserción social

33.000,00 €
30.000,00 €
0,00 €
3.000,00 €

Proxecto: Emerxencia social
Proxecto: Intervención comunitaria para a prevención
Subproxecto: prevención no ámbito educativo - escola de nais/pais

Programa de fomento da cooperación social

39.079,00 €

4.550,00 €
13.102,00 €
12.000,00 €
7.032,00 €
2.395,00 €

Proxecto: palabras maiores
Proxecto: terapia ocupacional (artes plásticas)
Proxecto: coñece o teu país
Proxecto: BailoTeo
Proxecto: Roupeiro municipal

Programa de aloxamento alternativo 18.000,00 €
Aloxamento alternativo

18.000,00 €

Programa de desenvolvemento do pobo xitano

16.089,20 €

16.089,20 €

Desenvolvemento do pobo xitano

Investimento
Proxecto de adecuación e acondicionamento do centro de Oza
Proxecto de adecuación e acondicionamento do centro de Rarís
TOTAIS

246.125,32 €
122.855,60 €
123.269,72 €
778.632,84 €

2º) Dar conta ó Pleno deste acordo na primeira sesión que se celebre.

4.4. APROBACIÓN DE PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE.
Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade e
saúde da obra “Adecuación do entorno da igrexa de S. Martiño e Rúa de Francos ata a
ponte medieval”, de data 21.04.2008, e o correspondente plan de seguridade e saúde, a
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Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda aprobar dito plan.
5º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulou ningunha.

Sendo as quince horas dase por rematada a sesión da que eu, Secretaria, estendo acta
que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A ADXUNTA A SECRETARÍA

Mª Pilar Sueiro Castro
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 5 DE MAIO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 5 de maio de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Mª Pilar Sueiro Castro, Adxunta a Secretaría do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
21.04.2008.
Dada conta do borrador da acta da sesión anterior, correspondente á ordinaria celebrada
o dia 21 de abril de 2008, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade, aprobala sen
ningunha modificación e que se transcriba o libro de actas correspondente.

2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
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2.1. A Dª. MARÍA JESÚS CAJARAVILLE PEREIRA, licenza para construción dunha
vivenda unifamiliar illada no lugar de Mallos, parroquia de Teo, segundo proxecto
redactado polos arquitectos Manuel Cid Rodríguez e Javier Rivadulla Montaña.
Expediente núm: 134.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo cos proxectos presentados, visados no colexio oficial de
arquitectos en datas 29.01.2008 (básico) e 12.03.2008 (execución).
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-A vivenda quedará recuada respecto aos lindeiros unha distancia maior de 3 metros
incluidos os beirados da vivenda.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: CID-RIVADULLA.
-Arquitecto técnico director: MARÍA PAZ PÉREZ SUÁREZ.
-Edificabilidade: 0,23 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 5,29 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 19% (P. Neta). Recuamento á aliñación:
>8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 29º.
Altura do cumio: <3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 98.600 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.972,00 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 183,33 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.092,00 euros.
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2.2. A D. FERNANDO ROMERO BALEATO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada no lugar de Solláns, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado
pola arquitecta Cruz Louzao Pernas.
Expediente núm: 135.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo cos proxectos presentados, visados no colexio oficial de
arquitectos en datas 19.02.2008 (básico) e 8.04.2008 (execución).
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: CRUZ LOUZAO PERNAS.
-Arquitecto técnico director: BEATRIZ GARCÍA FERNÁNDEZ.
-Edificabilidade: 0,25 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+A 4,34 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20% (P. Neta). Recuamento á aliñación:
>8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3,60 m. Pendente máxima de cuberta:
<80%. Altura do cumio: <3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 73.490,11 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.469,80 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 1.649,80 euros.
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2.3. A D. CARLOS COUSO RÍO, licenza para ampliación dunha vivenda unifamiliar
illada (expte 381/05), situada en Vilar do Medio, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Carlos Otero Schmitt.
Expediente núm: 136.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos
en data 28.02.2008.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: CARLOS OTERO SCHMITT.
-Arquitecto técnico director: --Edificabilidade: 0,18 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+BC 3,57 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20% (P. Neta). Recuamento á aliñación:
>6 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: Medianera existente. Pendente máxima
de cuberta: 25º. Altura do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 85.000 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.700,00 – 1.100,00 =
600,00 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
Total: 660,00 euros.
2.4. A D. MANUEL RODRÍGUEZ LAREO, licenza para demolición de tabiques,
alicatados, lavabo, tuberías e pintado de fachada, no lugar de Cobas s/n, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 137.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas de mantemento e conservación do uso preexistente que
indica o artigo 103 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da dita Lei, de xeito que calquera actuación que
puidera afectar á percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse ás
condición de estética e integración ambiental do núcleo existente.
-Cumpriranse tódalas normas de seguridade en execución de obras que indica a
normativa vixente realizándoas baixo a dirección de técnico competente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 150,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 210,00 €.
2.5. A D. MANUEL LAREO PÉREZ, licenza para construción dun garaxe de 25 m2 na
finca nº 14-B de O Coto, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 138.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 3 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-A construción auxiliar será exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornisa non
superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a
calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha
ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta; a pendente máxima da cuberta será
menor do 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
2.6. A D. MANUEL FRANCISCO FACAL ZAS, licenza para ampliación de garaxe da
vivenda nº 36, no lugar de Fornelos, parroquia de Raris.
Expediente núm: 139.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Serán obras de estructura sinxela que respondan as condicións da ordenanza de núcleo
rural tradicional NT-G1 das normas subsidiarias sen superar o 3% da parcela neta e con
un límite de 30 m2.
-As obras retranquearanse unha distancia mínima de 3 m. a lindeiros e 6 m. ao eixe da
pista pública.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
2.7. A D. FRANCISCO JAVIER MIRÁS BEIROA, licenza para construción dun galpón
para usos agrícolas de 25 m2 e instalación de tubos para pluviais na cuneta no lugar de
Casal, parroquia de Calo.
Expediente núm: 140.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Galpón:
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-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
Tubos:
-A tubería terá un mínimo de 40 centímetros de diámetro e desprazarase ata o borde do
cerre.
-Instalaranse arquetas con rexistro practicable con reixa cada 6 metros de longo.
-Reparará o pavimento entre a tubaxe e o borde da pista con material similar ao
existente na vía pública, quedando na mesma cota que a pista.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 81,95 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 141,95 euros.
2.8. A D. MANUEL BOUZAS LOUZAO, licenza para acondicionamento dun local
destinado á venda e reparación de artigos de prata, en edificio As Palomas, L-5, baixo,
parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 141.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras executaranse de acordo coa documentación presentada, dando cumprimento
das condicións do Decreto 35/2000 de accesibilidade e supresión de barreiras
arquitectónicas.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
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-A construción deberá presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Non se iniciará a actividade ata a aprobación da licenza de apertura correspondente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 432,61 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 492,61 euros.
2.9. A Dª. MÓNICA GOLÁN MÍGUEZ e Dª. SONIA GOLÁN MÍGUEZ, licenza para
acondicionamento dun local destinado a perruquería, en edificio Las Camelias, B-1, P2, baixo, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 142.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento do Decreto 35/2000 de accesibilidade e supresión de barreiras
arquitectónicas.
-Dará cumprimento de tódalas medidas de seguridade na execución de obras de acordo
coa lexislación vixente.
-A construción deberá presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Non se iniciará a actividade ata a aprobación da licenza de apertura correspondente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 57,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 117,00 euros.
2.10. A JAYMAR PELUQUEROS S.L., licenza para acondicionamento dun local
destinado a perruquería, en edificio As Palomas, baixo 5, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 143.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da dita Lei, de xeito que calquera actuación que
puidera afectar á percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse ás
condición de estética e integración ambiental do núcleo existente.
-A construción deberá presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Dará cumprimento da Lei 8/1997 de supresión de barreiras arquitectónicas e do
Decreto 35/2000 que a desenrola, para o acceso e uso do local, facendo as
modificacións correspondentes no proxecto presentado.
-Non se iniciará a actividade ata a aprobación da licenza de apertura correspondente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 66,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 126,00 euros.
2.11. A D. FELIPE BLANCO VILA, licenza para acondicionamento dun local para cafébar en Montouto, edificio Estivada, B-2, nº 17 D, parroquia de Cacheiras, segundo
proxecto redactado polo técnico Alfonso Javier Iglesias Correa.
Expediente núm: 144.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
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-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial e do dictamen ambiental do
expte MA962A 2008/000342-1, de data 15.04.2008.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 342,71 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 402,71 euros.
2.12. A D. JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ EN NOME DE DOCE VECIÑOS, licenza para
reparación e mantemento de depósitos de auga potable por razóns de seguridade e
salubridade en Nespereira, parroquia de Luou.
Expediente núm: 145.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas de mantemento e conservación do uso preexistente que
indica o artigo 103 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Cumpriranse tódalas normas de seguridade en execución de obras que indica a
normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 144,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 204,00 €.
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2.13. A Dª. Mª INMACULADA SÁNCHEZ NOVO, licenza para construción de un cerre
de 75 ml. e un galpón agrícola de 28 m2 en Chaves-A Ramallosa, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 146.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Cerre:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
Galpón:
-Retranquearase un mínimo de 3 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista
municipal.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cúmio 4,00 metros.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Situarase na parte posterior da finca (dentro da zona clasificada como núcleo rural
tradicional NT-2) e a ocupación máxima non superará o 2% da parcela neta.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 126,05 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 186,05 €.
2.14. A D. JUAN RAMÓN CASAIS PEREIRA, licenza para cerre da finca con muro,
postes de formigón e malla metálica de uns 86 ml., entubar cuneta de 25 metros e un
galpón de 25 m2 en Sebe, finca nº 2035, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 147.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Cerre:
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-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre do artigo 42.1.c) da Lei 9/2002 para solos
rústicos, de xeito que non supere un metro de alto.
Tubo:
-A tubería terá un diámetro mínimo de 40 centímetros e situarase á distancia de 4,50
metros do eixe da pista, instalando unha arqueta de rexistro con reixa cada 6 metros e
afirmando a parte superior do mesmo deixándoa na mesma cota que a pista actual dando
continuidade as augas da cuneta.
Galpón:
-Axustaranse á normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 129,73 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 189,73 €.
2.15. A Dª. Mª DE LOS ÁNGELES PRECEDO LORES, licenza para reparación dun cerre
de 45 ml. existente entre lindeiros, con bloques e tela metálica, na finca nº 663 de
Seoane, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 148.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán sobre o cerre existente na parte posterior da finca e dando cumprimento
das ordenanzas das normas subsidiarias e do artigo 104 da Lei 9/2002 de xeito que a
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banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 27,98 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 87,98 €.
2.16. A D. JOSÉ CAJARAVILLE SANDÁ, licenza para cerre entre lindeiros de 60 ml. e
rampa de acceso de 4 metros, en Reboredo, finca nº 19, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 149.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase a 5 metros do eixe de calquera pista municipal,
cunha altura máxima de 1,50 metros na parte cega.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 €.
2.17. A Dª. PILAR CAROLINA CAAMAÑO LIÑARES, licenza para construción de un
cerre de 50 ml. na Xesta, finca nº 1742 de Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 150.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
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-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Contará coa autorización de Fomento en relación coa liña FFCC Santiago-Vigo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 €.
2.18. A Dª. JOAQUINA GRACIOSA FERREIRO OTERO, licenza para construción de un
cerre de 20 ml. con postes e alambre en A Pedreira, parroquia de Calo.
Expediente núm: 151.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 4 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 72,44 €.
2.19. A D. BENJAMÍN ROÓ MOLEDO, licenza para construción de un cerre de 95 ml.,
con postes e rede metálica en Os Tilos, parroquia de San Francisco de Asis.
Expediente núm: 152.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solos rústicos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,11 €.
2.20. A D. JOSÉ ANTONIO CARDOSO PAZOS, licenza para construción de un cerre de
216 ml., con bloques, postes e arame en Noceda, finca nº 42, parroquia de Teo.
Expediente núm: 153.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista, situando a base do cerre na mesma cota
que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-No solo rústico a altura máxima da parte opaca non rebasará un metro de alto segundo
o artigo 42.2.c) da Lei 9/2002.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 134,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 194,40 €.
2.21. A Dª. AURELIA RODRÍGUEZ DOEYO, licenza para construción de un cerre de 50
ml., nas fincas situadas en Castres, segundo plano, parroquia de Oza.
Expediente núm: 154.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Dará cumprimento das condicións que indique a Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transportes en relación coa estrada AG-56 e posible zona de
servidume na alternativa a estrada autonómica AC-841.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-O resto do cerre cumprirá as condicións do artigo 42.1.c) da Lei 9/2002 non podendo
superar a parte opaca a altura de 1 metro que se deberá realizar con materiais
tradicionais do medio rural.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 €.
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2.22. A D. DAVID BUJÁN SOUTO, licenza para construción de un cerre de 40 ml. nas
fincas situadas en Vilaverde-monte, segundo plano, parroquia de Calo.
Expediente núm: 155.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre executarase con postes e tela no fronte das fincas 113 e 114 a unha distancia
mínima de 5 metros o eixe da pista municipal.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,89 €.
2.23. A Dª. Mª TERESA CASTELAO BOTANA, licenza para construción de un cerre de
250 ml., nas fincas situadas en A Silva, segundo plano, parroquia de Lampai.
Expediente núm: 156.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-O resto do cerre cumprirá as condicións do artigo 42.1.c) da Lei 9/2002 non podendo
superar a parte opaca a altura de 1,5 metros que se deberá realizar con materiais
tradicionais do medio rural.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 155,55 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 215,55 €.
2.24. A Dª. ALCIRA SISTO BARREIRO, licenza para construción de un cerre de 70 ml.,
con unha ringleira de bloques, postes e alambre en Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 157.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 4 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 €.
2.25. A Dª. MARÍA JESÚS PEROL VILLAVERDE, licenza para construción de un cerre
de 110 ml., na finca nº 1570 en Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 158.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá cumprir as condicións do artigo 42.1.c) da Lei
9/2002 non podendo superar a parte opaca a altura de 1 metro que se deberá realizar con
materiais tradicionais do medio rural.
-Executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de
formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 68,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 128,44 €.
2.26. A Dª. Mª ELENA GÓMEZ SÁNCHEZ, licenza para construción de un muro de
contención na finca nº 326 de Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 159.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento das condicións da autorización de Fomento en relación coa
estrada N-550.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,96 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,96 €.
2.27. A D. JOSÉ Mª RODRÍGUEZ GARCÍA, licenza para obras de retellado dunha
vivenda de 180 m2 en Castres, parroquia de Oza.
Expediente núm: 160.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
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características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 112,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 172,00 euros.
2.28. A D. MANUEL E. NOGUEIRA GARABAL, licenza para obras de retellado dunha
vivenda de 130 m2, revestido e pintado exterior de 135 m2 en Devesa, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 161.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Respetará estrictamente as pendentes da cuberta e o sistema constructivo actual.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
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antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 122,98 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 182,98 euros.
2.29. A D. JOSÉ IGLESIAS OTERO, licenza para cubrir estructura existente de cuberto
anexo á vivenda de uns 80 m2, para evitar entrada de auga en Penelas, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 162.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-As obras serán as míminas para mantemento e conservación do uso preexistente en
base ao artigo 103.2 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Respetará estrictamente as pendentes da cuberta e o sistema constructivo actual.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 euros.
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2.30. A D. JOSÉ MANUEL SOBREDO SIGÜEIRO, licenza para segregación da finca 146
de Regoufe, parroquia de Luou, en tres parcelas, segundo proxecto redactado polo
enxeñeiro técnico agrícola Juan Manuel Hermida Vázquez.
Expediente núm: 163.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.
Total: 180 euros.
2.31. A D. MANUEL ALVAREZ LOSADA, en representación de RESIDENCIAL
VALLE DE LA RAMALLOSA S.L., licenza para parcelación das fincas situadas en A
Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo documentación asinada polo técnico Manuel
Alvarez Losada.
Expediente núm: 164.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado, dando cumprimento das aliñacións
oficiais das normas subsidiarias e materializando as cesións correspondentes a viais
públicos.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Dada conta do escrito asinado por D. ANDRÉ FERNÁNDEZ DÍEZ, en representación
de VICDRE S.L., de data 25.01.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 633, do
1.02.2007, no que solicita licenza para apertura dun establecemento destinado a
enmarcación de cuadros (epígrafe 975), en Cacheiras, edificio O Dolmen, portal 3,
baixo 4.
Vistos, a documentación redactada polo enxeñeiro técnico industrial Javier Pacoret
Balsa, visada polo colexio correspondente o 9.01.2007 e o 11.05.2007, incluindo a
certificación técnica de solidez e seguridade, o informe favorable da Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade de data 18.04.2008 e demais documentación
obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ANDRÉ FERNÁNDEZ DÍEZ, en representación de VICDRE S.L. (expte.
AP-3/08) a licenza que solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
59,40 euros.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
3.2.- Escrito de Dª. ANA PRIETO BERTOLEZ, CIF/NIF: 34.605.355-S (expte. 19/06), de
data 19.10.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 8961, solicitando licenza
para o establecemento dunha farmacia.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 22.04.2008 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 8.04.2008,
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segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dunha farmacia, a emprazar en Casalonga, 10, parroquia de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
3.3.- Escrito de Dª. MARÍA INMACULADA CARRO CAJARAVILLE, CIF/NIF:
44.841.922-H (expte. 15/07), de data 21.12.2007, con rexistro de entrada no Concello
núm. 10.032, do 27.12.2007, solicitando licenza para o establecemento dunha tenda de
alimentación.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 5.05.2008 e o informe
favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 6.03.2008, segundo
os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e
perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dunha tenda de alimentación, a emprazar en Bustelo, parroquia de Luou.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
3.4.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. FELIPE BLANCO VILA, CIF/NIF:
44.839.849-S (expte. 14/07), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a
café bar, a emprazar en Cacheiras, Edificio Estivada, bloque 2, nº 17, baixo D e dada
conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 15.04.2008, calificando dita
actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. FELIPE BLANCO VILA, a licenza provisional para o establecemento
dun local destinado a café bar, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos
seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do expediente núm.
MA962A 2008/000342-1:
3.4 -.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
5.1 -.En caso de dispoñer de fornos: Para a evacuación dos fumes e gases procedentes
da instalación deberase contar cun shunt independiente o do resto do edificio, e o
conducto de evacuación deberá supera-la cumbreira do edificio.
5.5 -.A expulsión ó exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os
viandantes.
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6.6 -.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e
10/1997 (D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro
pola que se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista
europea de residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os
residuos, tendo en conta a recollida selectiva de lixo.
6.15 -.Os aceites usados de orixe alimentaria serán entregados no punto limpo ou a
outro xestor autorizado.
Outros requisitos:
9.2 -.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS E FIANZAS.
4.1. Dase conta do escrito asinado por D. Manuel Ferreira Rodríguez, en representación
da empresa “PROMOCIONES VAL DO CASAL”, de data 02.01.2008, con rexistro de
entrada nº 5 de 02.01.02008 no que solicita que lle sexa devolta a fianza que tén
depositada, mediante aval bancario, polo importe de 19.033,96€ e presentada como
garantía das obras de urbanización de catro vivendas unifamiliares en Insua-Luou.
Tendo en conta que o interesado rematou tres das vivendas, contando coa preceptiva
licenza de primeira ocupación e quedando pendente a cuarta, e que presentou, en data
22.04.2008 aval por importe de 4.758,49€, correspondente á diferenza das obras que lle
faltan por executar.
Visto o informe favorable do concelleiro delegado de urbanismo, e de Intervención, de
data 22.04.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza antedita.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

5º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
5.1. FINALIZACIÓN DE CONTRATO.
Dase lectura á proposta da Alcaldía, que copiada literalmente, dí o que segue:
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“Visto

o contrato asinado por este Concello coa empresa “Limpiezas Magdaleno

Morillas e Hijos, S.L.” en data 24 de maio de 2005, para a prestación do servizo de
limpeza do colexio da Ramallosa, Casa do Concello con anexos, local sociocultural con
anexos, xulgado de paz e policía, e de conformidade co establecido na cláusula 3ª de
dito contrato, que establecía un prazo de execución de dous anos, e no artigo 198 do
Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido
da Lei de Contratos da Administración Pública,
PROPOÑO
Que a Xunta de Goberno Local adopte o acordo de finalizar o contrato coa mencionada
empresa, con efectos ó 31 de maio de 2008, notificando dito acordo á empresa
“Limpiezas Magdaleno Morillas e Hijos, S.L.”.

A Xunta de Goberno Local, por unnaimidade, acorda:
1º) Aprobar a proposta da alcaldía arriba transcrita.
2º) Notificar este acordo á empresa “Limpiezas Magdaleno Morillas e Hijos, S.L.”.

5.2. CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A CREACIÓN DUN LOCAL DE
ENSAIO.
Vista a documentación obrante no expediente, que inclúe o informe preceptivo de
Intervención de existencia de crédito suficiente nos vixentes orzamentos de 2008, a
Xunta de Goberno Local, por unnimidade acorda:
1º) Aprobar o contido do convenio de colaboración remitido pola Vicepresidencia da
Igualdade e o Benestar para levar a cabo a creación dun local de ensaio con estudo de
gravación, así como o seu equipamento, que estará ubicado na planta baixa da antiga
escola de Calo.
2º) Remitir certificación do presente acordo á Vicepresidencia da Igualdade e o
Benestar para que se poida proceder á sinatura do mesmo.

5.3. MANIFESTO POLA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.
Pola Alcaldía proponse a adhesión ó manifesto pola normalización lingüística, que
copiado literalmente dí o que segue:
“As persoas e entidades que apoiamos a manifestación nacional “Polo dereito a
vivirmos en galego” este 18 de maio de 2008, declaramos:
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1) Consideramos que vivir en galego é un dereito inalienábel das persoas na
Galiza, e un dos dereitos humanos elementais que temos como pobo.
Lembramos que o galego é o único idioma natural de Galiza, e que mesmo o
Estatuto de Autonomía o cualifica como “a lingua propia” do país, o que nos
une como galegas e como galegos. O pobo galego ten dereito a que a súa lingua
ocupe todos os ámbitos da vida social propios de calquera idioma, con dignidade
e con normalidade.
2) Consecuentemente, deben existir as garantías para podermos vivir en galego, o
que exixe compromisos, así como a aplicación e a adopción das disposicións
legais necesarias por parte das Administracións públicas.
3) Denunciamos e alertamos contra os que, apuntándose agora á defensa dun
suposto bilingüismo, un bilingüismo dunha soa cara, pretenden unicamente o
mantemento da diglosia e a desaparición do galego. Ou, o que é o mesmo, a
negación do dereito colectivo á normalidade de usos da nosa lingua en todos os
ámbitos.
4) Chamamos ao compromiso persoal de todas e todos coa lingua galega. Usémola
en todos os ámbitos: comezando pola familia, coas nosas nenas e nenos, no noso
traballo, nas relacións coa administración, no noso tempo de lecer, etc. O futuro
do galego depende de nós.”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda adherirse ó manifesto arriba
transcrito, enviando certificación deste acordo á Mesa pola normalización
Lingüística.
5.4. EMISIÓN DE INFORME.
En referencia ó requerimento feito por Augas de Galicia, relativo ó expediente que
tramitan de solicitude de autorización de obras de construcción dunha vivenda
unifamiliar na zona de policía do Río Tella, no lugar de A Ramallosa, na parroquia de
Lucí (Sta. Mariña), no Concello de Teo (Clave: DH.W15.24362), e de acordo co
disposto no artigo 58.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local, modificada pola Lei 11/1999 de 21 de abril, e segundo o establecido nos artigos
82 e 83 da Lei 30/1992 de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda informar favorablemente dito expediente.
5.5. APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE
LIMPEZA DOS PAVILLÓNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS DE A RAMALLOSA,
CALO E OS TILOS.
Dada conta do expediente para a contratación do servizo de limpeza dos pavillóns
deportivos municipais de A Ramallosa, Calo e Os Tilos, cun presuposto de contrata de
50.000 euros, ive incluido, tramitado en virtude de providencia da Alcaldía do 10 de
abril de 2008, visto o informe de Intervención, polo Sr. Alcalde proponse que a obra
sexa contratada polo sistema de procedemento negociado, prestando aprobación ós
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pregos de cláusulas administrativas, autorizando o gasto con cargo á partida do
presuposto de 2008:452/227.06.
Sometida a votación a proposta da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e técnicas para a contratación do
servizo de limpeza dos pavillóns deportivos municipais de A Ramallosa, Calo e Os
Tilos, cun presuposto de contrata de 50.000 euros, ive incluido, que se transcriben a
continuación:
“PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA CONTRATAR
MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE O
SERVIZO DE LIMPEZA DOS PAVILLÓNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS DE
RAMALLOSA, CALO E OS TILOS
1.-REXIME XURÍDICO E OBXECTO
O Concello de Teo saca a procedemento negociado con publicidade, conforme o
disposto nos arts. 158 e 161 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector
Público, e de acordo co disposto no artigo 10 en relacion có Anexo II que considera
como contratos de servicios, entre outros, os de limpeza de edificios, a contratación do
seguinte servicio: Servizo de limpeza dos pavillóns deportivos municipais de
Ramallosa, Calo e Os Tilos
Estes servizos executaránse conforme ó Prego de Condicións Técnicas.
2.-DURACION DO CONTRATO E REVISIÓN DE PREZOS.Conforme ós prazos que se establecen no art.279 da Lei 30/2007, a duración do contrato
será de dous anos dende a súa formalización. Non obstante poderá prorrogarse por
períodos de igual duración, por mutuo acordo das partes, nun prazo de tres meses
anteriores á finalización daquel, sen que a duración total do contrato, incluídas as
prórrogas, poida exceder de seis anos anos. As prórrogas non poderán ser concertadas
aillada ou conxuntamente, por prazo superior ó fixado orixinariamente.
O prezo do contrato revisarase conforme o IPC (máx. 85% do índice) a partires da
primeira prórroga do contrato, nos termos que indica o artigo 78.3 c) da Lei 30/2007.

3.-PRECIO DA LICITACION E PARTIDA ORZAMENTARIA.
O orzamento global ascende á contía de 50.000 €, por dous anos de duración, isto é
25.000€ anuais, IVE engadido.
Os licitadores presentarán proposicións á baixa. O gasto imputarase á partida
orzamentaria 452/227.06.
4.-GARANTIA.Ó ter carácter de potestativa a esixencia de garantía provisional que surtirá efectos ata o
momento da adxudicación, non se esixe a constitución de garantía provisional.
A garantía definitiva fíxase no 5 por 100 do importe da adxudicación (IVE excluído)
que deberá acreditarse no prazo que marca o artigo 87 en relacion ó 135.4 da Lei
30/2007. En caso contrario declararase decaída a adxudicación.
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O prazo para a devolución da garantía dado o tipo de contrato de que se trata será de
dous meses dende a data da súa finalización. Durante este prazo o adxudicatario virá
obrigado a deixa-los locais na situación que se atopaban cando se fixo cargo deles.
5.-FORMA DE PAGO.Efectuaráse por mensualidades vencidas, previa presentación da factura correspondente
e con cargo ás cantidades consignadas expresamente no Orzamento.
6.-PRESENTACION DE PLICAS E DOCUMENTACIÓN..-Proposicións: documentación. Presentaránse na Secretaría do Concello, entre as
nove e as catorce horas, no prazo de 15 días a contar dende o seguinte ó da inserción do
edicto de licitación no boletín oficial da provincia. A presentación farase en sobre
pechado no que figurarará a inscripción "Proposición para tomar parte no
procedemento negociado con publicidade para a contratación do: Servizo de limpeza
dos pavillóns deportivos municipais de Ramallosa, Calo e os Tilos”
As proposicións axustaranse ó modelo que se inserta ó final.
.1.-Sobre A: Subtitulado "oferta económica".
O seu contido será a proposición económica formulada estrictamente conforme ó
modelo que figura neste Prego.
.2.-Sobre B: Subtitulado "documentación e referencias técnicas”
O seu contido será a seguinte:
OFERTA ECONÓMICA
As proposicións axustaránse ó seguinte:
D.-----, con domicilio en ------ e D.N.I. nº -----, por sí (ou coa representación que
ostente), enterado da contratación por procedemento negociado con publicidade dos
servizos de: limpeza dos pavillóns deportivos municipais de Ramallosa, Calo e Os
Tilos ofrécese e comprométese a cumprir co obxecto do contrato polas seguintes
cantidades:
................................* (en número e letra) euros.
(Lugar, data e sinatura).

DOCUMENTACIÓN:
A) Documento acreditativo da capacidade das empresas.
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, Pasaporte ou documento que o
substitúa.
A-2) Persoas xurídicas: Escritura de Constitución ou Modificación no seu caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fora esixible conforme á lexislación
mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fora: Escritura ou documento de constitución,
de modificación, estatutos ou acto fundacional, no que conste as normas polas que se
regula a súa actividade, inscritos, no seu caso no correspondiente Rexistro Oficial. Fotocopia da Tarxeta de Código de Identificación Fiscal (CIF), debidamente
compulsada.
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A-3) Empresas non españolas de Estados Membros da Unión Europea.
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión
Europea acreditaráse mediante a inscrición nos rexistros profesionais ou comerciais, con
presentación das certificacións que se indican no Anexo 1 do Real Decreto 390/96, en
función dos diferentes contratos, ou declaración xurada, segundo o artigo 61.2 da Lei
30/2007.
A.4) Empresas non españolas de estados signatarias do acordo sobre o espacio
económico europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).
A capacidade de obrar das empresas non españolas dos Estados Signatarios do acordo
sobre o Espacio Económico Europeo acreditaráse mediante a inscrición nos Rexistros
profesionais ou comerciais ou con presentación das certificacións que se indican no
Anexo 1 do Real Decreto 390/96, en función dos diferentes contratos.
A-5) Restantes empresas extranxeiras.
1.- A capacidade das empresas extranxeiras non comprendidas nos apartados anteriores,
acreditaráse mediante certificación expedida pola respectiva representación diplomática
española na que se faga constar que figura inscrita no Rexistro Local profesional,
comercial ou análogo, ou no seu defecto que actúa con habitualidade no tráfico local no
ámbito das actividades ás que se extende o obxeto do contrato.
2.- Ademáis:
A) Se a empresa é dun país sinatario do Acordo sobre Contratación Pública da
Organización Mundial do Comercio, deberá xuntarse informe da representación
diplomática española sobre a condición de Estado sinatario do acordo sobre
Contratación Pública da Organización Mundial do Comercio.
B) Se a empresa non é dun país signatario de dito acordo deberá xuntarse o informe de
reciprocidade emitido pola respectiva representación diplomática española a que se
refire o art. 44.1da Lei 30/2007 (relativo a que o Estado de procedencia da empresa
extranxeira admite á súa vez a participación de empresas españolas na contratación coa
Administración en forma sustancialmente análoga)
B) Poderes: Cando o licitador non actúe no nome propio ou se trate de sociedade ou
persoa xurídica, deberá xuntarse poder notarial para representar á persoa ou entidade do
que no seu nome concorre perante a Administración contratante.
C) Bastanteo de poderes: Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula,
deberán bastantearse previamente polo Secretario da Corporación ou funcionario
habilitado.
D) Declaración expresa de que a Empresa interesada non se atopa incursa en
ningunha das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artígo
49 da Lei 30/2007.
E) Certificación ou recibo acreditativo do pago do Imposto de Actividades
Económicas correspondente á actividade concreta sobre a que se presenta a oferta.
F) Certificación ou documento acreditativo de que o contratista se atopa ó corrente
no cumprimento das súas obrigas tributarias e da Seguridade Social. Non obstante,
os licitadores poderán presentar unha declaración responsable na que fagan constar que
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a Empresa se atopa ó corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias e da
Seguridade Social.
G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica.
Os licitadores deberán acreditar a solvencia económica e financieira por calqueira dos
medios ós que se refire o art. 64 da Lei 30/2007.
A solvencia técnica acreditarase mediante:
1) a relación dos servizos executados no curso dos últimos tres anos, indicando datas,
importes e destinatarios, a que se lle xunten os certificados a que fai referencia o artigo
67 a) da Lei 30/2007.
2) indicación do persoal técnico ou das unidades técnicas que participan no contrato.
3) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para
a execución dos traballos.
H) Declaración xurada de que a empresa suscribirá un seguro de responsabilidade
civil para responder de tódolos danos materiais e personais que se ocasionen como
consecuencia do cumprimento do contrato. No caso de resultar adxudicataria a
empresa deberá presentar proposta póliza do seguro na Secretaría da Corporación no
prazo de catro días a contar dende o día seguinte o da notificación da adxudicación e a
poliza no plazo dun mes. Se a Administración considera que dita póliza non cubre
suficientemente as responsabilidades que se derivan do contrato solicitará o Contratista
que modifique ou amplie a mesma no prazo de oito días advertíndolle que no caso
contrario producirase a resolución do contrato con pérdida da fianza.
I) Para as empresas estranxeiras, a declaración de someterse á xurisdicción dos
xulgados e tribunais españois, segundo o artigo 130.1d) da Lei 30/2007.
En canto ás REFERENCIAS TÉCNICAS:
Conterá os xustificantes dos criterios para a adxudicación, e ademáis:
a) Informe de servizos de natureza análoga nos que se acredite que prestaron servizos de
naturaleza análoga. O modelo axustarase o seguinte: "Don..... (cargo que ocupa)
responsable da área ou servizo de ....informo que a Empresa ..... realizou ou realiza a
plena satisfación a prestación do servios de.....desde a data da súa adxudicación que o
foi o día ....
En.....a.....de....de..
O responsable
b) Programa de execución dos traballos.
.-Documentos: orixinais e copias cotexadas.
Os documentos que se acompañen ás proposicións deberán de ser orixinais. Non
obstante, admitiranse fotocopias dilixenciadas polo Secretario ou funcionario en quen
delegue, nas que se faga constar que foron compulsados dos seus orixinais.
7.-CONSTITUCION DA MESA E APERTURA DE PLICAS. ADXUDICACIÓN
PROVISIONAL E DEFINITIVA.Constituirase unha mesa de contratación, de acordo co establecido no artigo 295.1 da
Lei 30/2007, de 30 de outubro.
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7.1.- A Mesa de Contratación estará composta por:
Presidente:
Vocais :

O Alcalde ou concelleiro en quen delegue
A Secretaria municipal ou funcionario/a que legalmente a substitúa
A Interventora Municipal
O coordinador de actividades deportivas do Concello
A concelleira de Cultura e Deportes
Un concelleiro da oposición.

Secretario: Un/ha funcionario/a municipal
7.2.- A Mesa de contratación celebrará o acto público de apertura de proposicións o
terceiro día hábil posterior á finalización do prazo de presentación de proposicións; no
despacho da Alcaldía do Concello ás doce horas. Cualificará previamente a
documentación e referencias técnicas.-sobre B, presentada en tempo e forma polos
licitadores, e o secretario certificará a relación de documentos que figuran en cada un
deles. Se a Mesa observa defectos ou omisións emendables concederá un prazo de tres
días hábiles para que o licitador os repare.
No caso que a Mesa de contratación considere oportuno requirir calquera tipo de
aclaración sobre os documentos ou certificados presentados, poderá solicitar ao
empresario outros documentos, concedéndoselle un prazo de tres días hábiles. A
valoración das referencias técnicas efectuarse previo informe técnico.
Posteriormente se procederá á apertura do sobre A.- oferta económica. Unha vez
efectuada a valoración total, a mesa de contratación elevaralle a acta e a proposta que
corresponda ao órgano de contratación.
O órgano de contratación efectuará a adxudicación provisional mediante Resolución ou
acordo motivado, que será notificada ós licitadores e se publicará no BOP.
A elevación a definitiva da adxudicación provisional producirase transcorridos 15 días
hábiles contados dende ó seguinte ó da publicación. Durante dito prazo o adxudicatario
deberá presentar a documentación xustificativa a que fai referencia o artigo 135.4 da Lei
30/2007.
8.-CRITERIOS PARA A ADXUDICACION.De conformidade có artigo 175 a) da Lei 30/2007, na adxudicación ser respetarán os
principios de publicidade, concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e
non discriminación.
Os criterios de valoración a ter en conta en orden á adxudicación de selección do
contratista serán os seguintes:
1º.- Experiencia do licitador en cometidos similares:
Ata tres anos: 2 puntos.
Tres anos ou máis: 3 puntos.
2º.- Emplear a persoal residente no Concello: 1 punto
3º.- Empregar a persoal con minusvalía acreditada documentalmente: 1 punto.
4º.- Mellora económica do prezo de licitación: 1 punto
5º.- Medios persoais e materiais empregados no servizo:
Ata dúas persoas: 0,5 puntos
Ata catro persoas: 1 punto
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6º.-Programa de traballo:
Máis de 8 horas semanais: 1 punto.

9.-ADXUDICACION.O órgano de contratación efectuará a adxudicación provisional de acordo co disposto
no artigo 135 da Lei 30/2007 para a adxudicación de contratos polo procedemento
negociado con publicidade. A adxudicación elevarase a definitiva unha vez
transcorridos 15 días dende ó seguinte á publicación da adxudicación provisional no
BOP, de conformidade co artigo 135.4 da citada norma.

10.-FORMALIZACIÓN DO CONTRATO E INICIACION DO SERVIZO.A realización dos servizos obxecto deste procedemento iniciarase ó día seguinte da
formalización do correspondente contrato, que se realizará no prazo de 10 días hábiles
dende o seguinte á notificación da adxudicación (artigo 140 Lei 30/2007) debendo
constituirse previamente a fianza definitiva.Todo elo conforme ó previsto na lexislación
vixente.
O contrato farase en documento administrativo, podendo ser elevado a público se así o
solicita o adxudicatario.
11.-SANCIÓNS Ó ADXUDICATARIO.As simples deficiencias no cumprimento do obxecto deste contrato poden dar lugar á
imposición de sancións ó adxudicatario ata a cantidade de 450,76 euros. A reincidencia
por terceira vez determinará a rescisión do contrato, unha vez resolto o oportuno
expediente que se iniciará a instancia do Alcalde. Por cada día natural que o
adxudicatario incumpra as obrigas establecidas no presente prego o Sr. Alcalde, asistido
no seu caso pola Xunta de Goberno Local, poderá impor ó contratista unha penalización
de acordo co establecido no artigo 196 da Lei 30/2007, ata o máximo sinalado.
12.- GASTOS.
Serán por conta do adxudicatario os gastos da posible elevación a público do contrato,
Tamén serán pola súa conta os que se xeneren dos anuncios correspondentes ó
procedemento.

13.- DANOS E PERXUIZOS.O contratista quedará suxeito a resarcir os danos e indemnizar os prexuizos que se
causen, ben directamente ou a través do seu persoal, nas instalacións, mobiliario ou
material obrante en calqueira momento nas dependencias donde se preste o servizo.
14.-RESPONSABILIDADE PATRONAL.-
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O adxudicatario adquire os dereitos e obrigas como patrono respecto ó persoal que
emplee para a realización dos servizos contratados, quedando o Concello libre de toda
responsabilidade.
Serán a conta do adxudicatario as obrigas do pago das cuotas da Seguridade Social.
Serán a conta do adxudicatario toda clase de impostos que se devenguen pola
realización do obxecto do contrato, honorarios e tasas xudiciales de todo orden que
este Concello se vira obrigado a utilizar para o cumprimento do contrato a que se refire
este Prego de Condicións.
15.- CARÁCTER ADMINISTRATIVO.O contrato que regula as presentes cláusulas ten natureza administrativa e as cuestións
que xurdan, resolveranse en dita vía e no seu caso perante a Xurisdicción ContenciosoAdministrativa.
16.- INTERPRETACIÓN E DEREITO SUPLETORIO.É facultade da administración a interpretación deste prego e do contrato del derivado.
No non previsto estarase ó disposto na Lei 30/2007, de 30 de outubro de Contratos do
Sector Público, no Regulamento de Contratos das administracións Públicas aprobado
por RD 1098/2001 de 12 de outubro, na Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora de bases do
réxime local, no RDLgx 781/86, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións
legais vixentes en materia de réxime local e nas demáis normas de dereito
administrativo e no seu defecto as normas de dereito privado.”
“PRESCRICIÓNS

TÉCNICAS: CONTRATO DE SERVIZO DE LIMPEZA DE
PAVILLÓNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS DE A RAMALLOSA, CALO E OS
TILOS.
INSTALACIÓNS :
PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE CALO
PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE OS TILOS
PISTA DEPORTIVA DE A RAMALLOSA
POLIDEPORTIVO DE CALO
O servizo prestarase os luns, mércores, xoves e venres.
Duración: dúas horas ó día en horario compatible co uso da instalación
O servizo abranguerá, cada un dos catro días: limpeza e desinfección de vestiarios,
aseos e recibidor, barrido/aspirado e limpeza de pistas e gradas, escaleiras, vaciado de
papeleiras e cinceiros.
Unha vez ó mes: limpeza de canastras de baloncesto, cristais, ventás e portas.
POLIDEPORTIVO DE OS TILOS
O servizo prestarase os luns, martes, xoves e sábados
Duración: dúas horas ó día en horario compatible co uso das instalacións
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O servizo abranguerá, cada un dos catro días: limpeza e desinfección de vestiarios,
aseos e recibidor, barrido/aspirado e limpeza de pistas e gradas, escaleiras, vaciado de
papeleiras e cinceiros.
Unha vez ó mes: limpeza de canastras de baloncesto, cristais, ventás e portas.
PISTA DEPORTIVA A RAMALLOSA
O servizo prestarase os luns, mércores e venres
Duración: dúas horas cada día en horario compatible co uso das instalacións.
O servizo abranguerá, cada día: barrido de escaleiras exteriores e limpeza de pista.
Unha vez ó mes: limpeza de canastras de baloncesto limpeza de portas”.

2º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación polo
sistema de procedemento negociado, xustificando a elección desta forma de
adxudicación pola contía, que non excede dos 100.000 euros sinalados para este tipo de
contratos, e dándolle publicidade a pesares de que pola mesma contía sinalada non sería
preciso, de acordo co disposto na Lei 30/2007 de Contratos do sector público, recaendo
a adxudicación no licitador que como consecuencia da ponderación dos criterios dos
pregos , faga a proposición máis ventaxosa desde o punto de vista económico e técnico.
3º) Autorizar o gasto con cargo á partida do presuposto de 2008: 452/227.06.
6º) ROGOS E PREGUNTAS
Sendo as quince horas dase por rematada a sesión da que eu, Secretaria, estendo acta
que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A ADXUNTA A SECRETARÍA

Mª Pilar Sueiro Castro
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 19 DE MAIO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 19 de maio de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde acctal D. Rafael C. Sisto Edreira, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Rafael C. Sisto Edreira
Concelleiros/as: Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme Hermida Gulías, D. Andrés
Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Mª Pilar Sueiro Castro, Adxunta a Secretaría do Concello.
Non asiste: D. Martiño Noriega Sánchez
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
05.05.2008.
Dada conta do borrador da acta da sesión anterior, correspondente á ordinaria celebrada
o dia 05 de maio de 2008, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, aprobala sen ningunha
modificación e que se transcriba o libro de actas correspondente.

2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As
licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
1

As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A D. GUILLERMO FERNÁNDEZ GARCÍA, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada no lugar de Raxó, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Jesús Estévez Loureiro.
Expediente núm: 165.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visados no colexio oficial de
arquitectos en data 7.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JESÚS ESTÉVEZ LOUREIRO.
-Arquitecto técnico director: JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA.
-Edificabilidade: 0,24 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 5,57 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 19,40% (P. Neta). Recuamento á
aliñación: 8,74 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de
cuberta: < 80%. Altura do cumio: 3,15 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 111.671 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.233,42 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 70,38 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.423,80 euros.
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2.2. A D. ANTONIO ALDREY PEGITO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada no lugar de Solláns, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado
polo arquitecto Francisco Javier Fernández Echeverría.
Expediente núm: 166.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos
en datas 13.03.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ECHEVERRÍA.
-Arquitecto técnico director: ENRIQUE PEROL RAMA.
-Edificabilidade: 0,108 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 5,58 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 8,45% (P. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: <80%. Altura do cumio: <3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 73.490,11 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.860,29 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 70,76 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.051,05 euros.
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2.3. A Dª. Mª CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, licenza para construción dunha
vivenda unifamiliar illada no lugar de A Igrexa, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 167.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos
en datas 22.02.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,08 m2/m2 (p. bruta)
-Altura máxima: B+BC 6,10 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 5,48% (p. neta). Recuamento á aliñación:
8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 17º.
Altura do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 102.550,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.051,00 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 193,21 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.364,21 euros.

4

2.4. A D. JUAN MANUEL BERMÚDEZ FERRÍN, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar (expediente anterior 269/05), en Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polos arquitectos Daniel Noguera García e Sergio Noguera Rodríguez.
Expediente núm: 168.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visado no
colexio oficial de arquitectos en data 31.03.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: DANIEL NOGUERA GARCÍA E SERGIO NOGUERA
RODRÍGUEZ.

-Arquitecto técnico director: OSCAR BOTANA PÉREZ.
-Edificabilidade: 0,36 m2/m2 (p. bruta)
-Altura máxima: B+1, 6,96 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20,63% (p. neta). Recuamento á
aliñación: >10 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m.. Pendente máxima de
cuberta: 18º. Altura do cumio: 3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 166.000 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.798,60 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 277,38 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.195,98 euros.
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2.5. A D. DAVID BALUJA ALÉN, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
(expediente anterior 268/05), en Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado
polos arquitectos Daniel Noguera García e Sergio Noguera Rodríguez.
Expediente núm: 169.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visado no
colexio oficial de arquitectos en data 31.03.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: DANIEL NOGUERA GARCÍA E SERGIO NOGUERA
RODRÍGUEZ.

-Arquitecto técnico director: OSCAR BOTANA PÉREZ.
-Edificabilidade: 0,36 m2/m2 (p. bruta)
-Altura máxima: B+1, 6,96 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20,63% (p. neta). Recuamento á
aliñación: >10 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m.. Pendente máxima de
cuberta: 18º. Altura do cumio: 3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 166.000 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.798,60 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 277,38 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.195,98 euros.
2.6. A D. SERGIO FEIJOO JUARROS, licenza para construción dun galpón para usos
agrícolas de 20 m2 en Vilariño.
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Expediente núm: 170.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 116,70 euros.
2.7. A D. SERGIO FEIJOO JUARROS, licenza para obras de reparación de un cerre,
sustituindo o enreixado antiguo e instalación de porta sobre o mesmo, en Vilariño.
Expediente núm: 171.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as menores de conservación e mantemento do uso preexistente.
-Os cerres respetarán o sistema de drenaxe de solos e subsolos e as escorrentías naturais
sobre o mesmo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 120,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 180,00 €.
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2.8. A D. EVARISTO GARCÍA MARTÍNEZ, licenza para construción de cerre de finca
con postes, bloques e aramio de 182 ml., na finca nº 2239 de Mazas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 172.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Os cerres respetarán o sistema de drenaxe de solos e subsolos e as escorrentías naturais
sobre o mesmo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 113,24 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 173,24 €.
2.9. A D. RAMÓN BELLO GARCÍA, licenza para construción de un cerre de 65 ml., en
Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 173.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima de 5 metros do eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Os cerres respetarán o sistema de drenaxe de solos e subsolos e as escorrentías naturais
sobre o mesmo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 40,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 100,44 €.
2.10. A D. ANTONIO BEN BARROS, licenza para obras de retellado dunha vivenda de
70 m2 en Freixeiro, parroquia de Reis.
Expediente núm: 174.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Manteranse as pendentes, características e topetes existentes.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 euros.
2.11. A Dª. CRISTINA CALVO PENIDO, en representación de RESIDENCIA TERCERA
EDAD LAS ENCINAS, S.L., licenza para acondicionamento dun local para centro de
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formación non superior para a inserción laboral, en Constenla, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado polo técnico Julio Jorge Vega Díez.
Expediente núm: 175.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras executaranse segundo proxecto presentado, dando cumprimento de tódalas
condicións de seguridade, accesibilidade, protección contra incendios e demais
normativa do código técnico.
-Dará cumprimento das condicións do dictamen ambiental do expte MA962A
2008/000339-1, de data 24.04.2008, sobre cumprimento de normativa e achega de
autorizacións sectoriais.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 79,29 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 139,29 euros.
2.12. A Dª. ELENA Mª CALVO VIDAL, licenza para rehabilitación de fachadas dunha
vivenda en A Igrexa, parroquia de Luou.
Expediente núm: 176.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións que indique a Comisión Territorial do Patrimonio
Histórico de A Coruña.
-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente, de xeito que calquera actuación que puidera afectar a
percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 300,17 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 360,17 euros.
2.13. A D. JOSÉ MANUEL FERREIRO BARREIRO, licenza para acondicionamento
exterior de fachadas principal e traseira, segundo presuposto, en Socastro, 6, parroquia
de Calo.
Expediente núm: 177.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002, de xeito que a tipoloxía das
construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os materiais
empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Dará cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 195,62 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 255,62 euros.
2.14. A D. JOSÉ CACHEDA VIGIDE, licenza para limpeza e pintado de fachada dunha
vivenda unifamiliar situada en Pontevea, 13, parroquia de Reis.
Expediente núm: 178.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002, de xeito que a tipoloxía das
construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os materiais
empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Dará cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 36,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 96,00 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
2.15.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a
seguinte relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:
AQ-87.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: VEGO SUPERMERCADOS S.A.
Nº Expediente: 807 Data: 26.07.2006
AQ-89.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: MANUEL LUIS SANIN TABOADA.
Nº Expediente: 1208 Data: 18.02.2008
AQ-90.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ MARÍA BLANCO RECAREY.
Nº Expediente: 1211 Data: 18.02.2008
AQ-91.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: JORGE TOMÉ DUBRA.
Nº Expediente: 1212 Data: 19.02.2008
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AQ-92.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: LUIS SÁNCHEZ PÉREZ.
Nº Expediente: 1265 Data: 2.04.2008
AQ-93.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: DAVID CALVO SALGUEIRO.
Nº Expediente: 1216 Data: 20.02.2008
3º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
3.1.- Escrito de Dª. LILIANA GRACIELA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, CIF/NIF: 45.872.293N (expte. 1/08), de data 22.01.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 538,
solicitando licenza para o establecemento dun taller de lavado e engrase de vehículos
con exposición e venda.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 16.04.2008 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 9.05.2008,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun taller de lavado e engrase de vehículos con exposición e venda, a
emprazar en Montouto, parroquia de Cacheiras.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
3.2.- Escrito de D. JOSÉ LUIS VALES ALDREY, CIF/NIF: 33.299.235-L (expte. 2/08), de
data 8.02.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 1041, solicitando licenza para
o establecemento dunha peixería.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 10.04.2008 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 29.04.2008,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dunha peixería, a emprazar en Montouto, Urbanización Los Rosales,
bloque C, local 3.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
3.3.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. CRISTINA CALVO PENIDO, en
representación de RESIDENCIA TERCERA EDAD LAS ENCINAS, S.L., CIF/NIF: B24.361.636 (expte. 12/07), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a
centro de formación non superior para a inserción profesional, a emprazar na Residencia
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de Terceira Idade, sita en Constenla, parroquia de Cacheiras, e dada conta do dictame
ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 24.04.2008, calificando dita actividade como molesta; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. CRISTINA CALVO PENIDO, en representación de RESIDENCIA
TERCERA EDAD LAS ENCINAS, S.L., a licenza provisional para o establecemento dun
local destinado a centro de formación non superior para a inserción profesional,
condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos de
conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible do expediente núm. MA962A 2008/000339-1:
9.2 -.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS E FIANZAS.
4.1.- DEVOLUCIÓN DE AVAL A MONTESIAGO S.L.
Dade conta da solicitude presentada por Montesiago, S.L., que tivo entrada neste
Concello en data 24 de abril de 2008 con número de rexistro 3516, na que pide a
devolución de aval bancario, constituido en xuño de 1999 por importe de 31.690.913.ptas. (190.466,22 euros), para responder da execución de obras de urbanización según a
memoria urbanística.
Vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo, vivenda e
infraestructuras e de Intervención, de data 19.05.2008, a Xunta de Goberno acorda por
unanimidade:
1º.-Proceder á cancelación do aval bancario depositado por MONTESIAGO, S.L. o 23
de xuño de 1999, para responder ante o Concello de Teo das obras de urbanización
según da memoria urbanística presentada.
2º.-Notificar este acordo á empresa interesada.

5º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
5.1. APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE
SOCORRISMO, CONTROL DE ACCESO, MANTEMENTO, CONSERVACIÓN,
LIMPEZA E POSTA A PUNTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DOS TILOS E LUOU
NA TEMPORADA DE VERÁN DE 2008.
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.Dada conta do expediente para a contratación do servizo de socorrismo, control de
acceso, mantemento, conservación, limpeza e posta a punto das piscinas municipais dos
Tilos e Luou na temporada de verán de 2008, cun presuposto de contrata de
52.000 euros, ive incluido, tramitado en virtude de providencia da Alcaldía do 14 de
maio de 2008, visto o informe de Intervención, polo Sr. Alcalde proponse que a obra
sexa contratada polo sistema de procedemento negociado, prestando aprobación ós
pregos de cláusulas administrativas, autorizando o gasto con cargo á partida do
presuposto de 2008: 452/227.06

Sometida a votación a proposta da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e técnicas para a contratación do
servizo de socorrismo, control de acceso, mantemento, conservación, limpeza e posta a
punto das piscinas municipais dos Tilos e Luou na temporada de verán de 2008 , cun
presuposto de contrata de 52.000 euros, ive incluido, que se transcriben a continuación:
-PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN
DO SERVIZO DE SOCORRISMO, CONTROL DE ACCESO, MANTEMENTO,
CONSERVACIÓN, LIMPEZA E POSTA A PUNTO DAS PISCINAS
MUNICIPAIS DOS TILOS E LUOU NA TEMPORADA DE VERÁN DE 2008
1.- OBXECTO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
1.1.- O presente prego ten por obxecto a contratación do servizo de socorrismo, control
de acceso, mantemento, conservación, limpeza e posta a punto das piscinas municipais
dos Tilos e Luou que comprenden as seguintes actividades:
-Mantemento da instalación: inclúe a posta en marcha, revisión, control e mantemento
da maquinaria, subministración de produtos químicos de primeira calidade(hipoclorito
sódico regulador do PH, floculante...), control da condutividade, etc. mediante persoal
titulado; así como levar o libro rexistro de piscinas e, en xeral, o cumprimento das
obrigas sinaladas pola normativa autonómica na materia.
-Limpeza e coidado do contorno: implica limpeza das instalacións, dos vestiarios, aseos
e o contorno, así como o coidado da zona axardinada e a reposición de papel hixiénico,
xabón e demais útiles de limpeza.
-Vixilancia e custodia das instalacións: durante o horario de apertura das instalacións,
de 16:15 a 21:15 horas nos meses de xuño e setembro e de 11:00 a 21:15 h. os meses de
xullo e agosto, velar polo cumprimento das obrigas de respecto ós dereitos dos/as
usuarios/as e de bo uso das instalacións.
-Servizo de salvamento, socorrismo, primeiros auxilios e enfermaría: será realizado por
persoal cualificado en posesión da titulación expedida pola Federación Española de
Salvamento e Socorrismo ou un título homologado con licenza vixente para o ano 2008,
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de acordo coas esixencias da normativa autonómica na materia. Este servizo prestárase
no horario de 16:15 a 21:15 horas nos meses de xuño e setembro e de 11:00 a 21:15 h.
1.2.- O contrato adxudicárase polo procedemento negociado, sen publicidade, de
conformidade co previsto nos artigos 153, 158.e) e 161.2 da Lei 30/2007, de contratos
do sector público.
2.- ORZAMENTO DE CRÉDITO, IMPOSTOS E REVISIÓN DE PREZOS
2.1.- O prezo do contrato é de cincuenta e dous mil euros (52 000 euros).
No prezo está incluído o IVE e demais tributos que sexan esixibles, así como os gastos
da cotización á Seguridade Social, que poida orixinarse con motivo da prestación do
servizo.
2.2.- As empresas invitadas a participar no procedemento negociado poderán ofertar
baixas respecto ó tipo de licitación. As ofertas presentadas comprenden o IVE e demais
tributos de aplicación.
2.3.- A aplicación orzamentaria das obrigas económicas que se derivan do cumprimento
deste contrato é a que figura na partida 452/227.06, con crédito suficiente ata o importe
do orzamento do contrato.
2.4.- O presente contrato, pola súa duración, non está suxeito a revisión de prezos.
3.- PAGO DO PREZO
Os pagos efectuaranse mensualmente a partir da data do inicio efectivo do contrato,
entendéndose dividido o prezo da adxudicación nas mensualidades correspondentes,
sendo ordenado o pago pola Alcaldía, por mensualidades vencidas, que serán aboadas
con cargo á partida orzamentaria, previa presentación da factura conformada polo
Alcalde e fiscalizada pola Intervención.
4.- DURACIÓN DO CONTRATO
O contrato estenderase no período que vai dende o 10 de xuño de 2008 ata o 30 de
setembro de 2008.
O contrato non está suxeito a prórroga.

5.- RESPONSABILIDADE PATRONAL E EXECUCIÓN DO CONTRATO
O/a adxudicatario deberá exercer por si mesmo a actividade obxecto do contrato sen que
poida subcontratar ou realizar unha cesión do contrato.
O/a adxudicatario contratará ó seu cargo o persoal preciso para desenvolver o obxecto
do presente contrato, asumindo as obrigas sociais e laborais pertinentes, de acordo co
presente prego e a súa oferta sen que, en ningún caso, se estableza ningunha relación
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entre o persoal contratado e o Concello, nin asuma este ningunha obriga de
incorporación ó cadro de persoal ou indemnización ó remate do presente contrato. Se
por algunha causa, por sentencia xudicial, laudo ou convenio colectivo se obrigase ó
Concello a asumir calquera obrigación respecto ó persoal, o contratista indemnizará ó
Concello no importe equivalente ás indemnizacións por despido e custas xudiciais.
O servizo prestarase con subxección ás cláusulas deste prego, ó programa de traballo
que formule a empresa adxudicataria e de acordo coas instrucións que para a súa
execución dea a administración ó contratista.
Unha vez que se proceda á sinatura do contrato, a empresa adxudicataria deberá
presentar unha relación do persoal adscrito ó servizo indicando o grao de formación
deste e o horario que se destina a cada unha das persoas que van prestar este servizo.
Esixirase á empresa adxudicataria que inclúa na relación do persoal adscrito ó servizo
unha persoa encargada da coordinación das actividades no caso de que o Concello se
teña que poñer en contacto por calquera tipo de incidencia que puidera xurdir.
Se por causa de forza maior fora imposible a prestación do servizo nalgún momento
será comunicado inmediatamente ó responsable do Departamento de Deportes do
Concello.
Calquera modificación do programa de traballo requirirá a aprobación do Concello e
non se porá en funcionamento mentres non se conceda.
A empresa adxudicataria será a responsable da calidade dos traballos que desenvolva,
así como das consecuencias que se deduzan para a administración ou para terceiros, por
omisións, erros e métodos inadecuados na súa execución.
O Concello, xa sexa por medio dos seus propios medios, ou ben mediante a contratación
de auditorías externas, poderá solicitar á empresa contratista toda clase de información
documental, incluída a información contable e tributaria, e facer inspeccións para
comprobar o cumprimento das obrigacións sinaladas no presente prego e no de
prescricións técnicas, así como comprobar o respecto da oferta presentada polo
contratista.
Se o Concello observa deficiencias na prestación do servizo, de oficio ou ben por
denuncia de usuarios, porao en coñecemento do contratista por escrito, procedendo a
adoptar as medidas correctoras que corresponda, sen prexuízo da imposición das
sancións previstas no presente prego.
É obriga da empresa contratista indemnizar todos os danos e perdas que se causen a
terceiros como consecuencia das operacións que requira a execución do contrato e
quedará obrigado a resarcir os danos causados por dolo ou neglixencia a persoas, bens
ou instalacións públicas ou privadas. Para estes efectos, a empresa contratista deberá
contratar unha póliza de seguros para cubrir a responsabilidade patronal, civil e
patrimonial por importe non inferior a 300 000 euros. Para tal efecto asumirá o pago
das primas, para o que debe depositar no Concello a póliza e recibos satisfeitos.
6.- GARANTÍAS
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De conformidade co establecido no artigo 83 da Lei 30/2007, de contratos do sector
público, a empresa adxudicataria deberá constituír garantía definitiva por importe do 5%
do importe de adxudicación do contrato, excluído o importe do IVE, que se presentará
por calquera das formas previstas no artigo 84 da referida LCSP.
Non se esixe garantía provisional.
7.- FORMALIZACIÓN
O contrato perfeccionarase mediante a adxudicación definitiva por Decreto da Alcaldía,
que deberá efectuarse no prazo máximo de quince días, que se contarán dende o día
seguinte ó de apertura das proposicións económicas.
O acordo da adxudicación notificarase ós/ás interesados/as, dándolles un prazo de 15
días para asinar o contrato. O contrato poderá expedirse en escritura pública por petición
da empresa contratista, sendo os gastos pola súa conta.
8.- INTERPRETACIÓN
De conformidade co disposto no artigo 194 da Lei 30/2007, de contratos do sector
público, o Concello ostenta a facultade de interpretación do contrato, resolvendo as
dúbidas que ofreza o seu cumprimento, o cal se pode modificar por razón de interese
público e acordar a súa resolución e os efectos desta.
9.- TRIBUNAIS
Para todas as cuestións litixiosas que poderán derivarse do presente contrato será
competente a xurisdición contencioso administrativa.
10.- PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN. SOLICITUDE DE OFERTAS
10.1. Empresas licitadoras.- De conformidade co disposto no artigo 162 da Lei
30/2007, de contratos do sector público, a administración procederá a solicitar ofertas a
tres empresas que estean capacitadas para a realización do obxecto do contrato. Para
estes efectos, entenderase que están capacitadas as persoas naturais ou xurídicas,
españolas ou estranxeiras que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a súa
solvencia económica, financeira, técnica ou profesional e non estean afectados por
ningunha das circunstancias que enumere o artigo 49 da Lei 30/2007, de contratos do
sector público, como prohibicións para contratar.
Poderán, así mesmo, presentar proposicións as unións de empresarios que se constitúan
temporalmente para os efectos de conformidade co artigo 48 da Lei 30/2007, de
contratos do sector público.
A presentación de proposicións presume, por parte do licitador, a aceptación
incondicional das cláusulas deste prego e a declaración responsable que reúne todas e
cada unha das condicións esixidas para contratar coa administración.
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10.2.- Ofertas.- A petición de ofertas ós/ás empresarios/as realizarase, mediante
solicitude escrita da administración. No suposto de que as razóns de urxencia aconsellen
a axilización dos trámites, esta petición realizárase por calquera método que o permita,
deixando constancia de todo isto no expediente.
Os/as licitadores presentarán dous sobres, A e B, cerrados e asinados por eles mesmos,
ou persoa que o represente, nos que se indicará a razón social e denominación da
entidade, debendo figurar neles a inscrición: "PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE
NO PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN
PUBLICIDADE
PARA A
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE SOCORRISMO , CONTROL DE ACCESO,
MANTEMENTO, CONSERVACIÓN, LIMPEZA E POSTA EN PUNTO DAS PISCINAS
MUNICIPAIS DOS TILOS E LUOU DO CONCELLO DE TEO NA TEMPORADA
2008.”
SOBRE B.- Denominado “DOCUMENTACIÓN”: conterá a documentación foliada e
ordenada que seguidamente se indica:
- Índice numerado da documentación presentada
A.- Documento acreditativo da capacidade das empresas.
A-1).- Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitúa.
A-2).- Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita
no Rexistro Mercantil, cando este requisito fora esixible conforme á lexislación
mercantil que lle sexa aplicable, se non o fora a escritura ou documento de constitución,
de modificación, estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se
regula a súa actividade, inscritas, no seu caso, no correspondente rexistro oficial.
-Fotocopia da tarxeta do Código de Identificación Fiscal (CIF), debidamente
compulsada.
A-3).- Se se trata de empresas estranxeiras pertencentes á UE, acreditación da inscrición
nun rexistro profesional ou comercial, cando este requisito sexa esixido pola lexislación
do Estado respectivo.
B.- Poderes: cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou
persoa xurídica deberá acompañarse un poder notarial para representar á persoa ou
entidade en nome da cal concorre ante a administración contratante.
C.- Declaración expresa de que a empresa interesada non se atopa incursa en ningunha
das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 49 da
LCSP.
D.-Certificación ou recibo acreditativo do IAE correspondente á actividade concreta, no
seu caso.
E.-Certificación ou documento de que o/a contratista se atopa ó corrente no
cumprimento das obrigas tributarias e da Seguridade Social.
Non obstante, os/as licitadores poderán presentar unha declaración responsable na que
fagan constar que a empresa se atopa ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias
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e da Seguridade Social, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa deste requisito
deba presentarse antes da adxudicación definitiva polo empresario que resulte
adxudicatario, de conformidade co establecido no artigo 130 da LCSP.
F.- Acreditación da solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional.
F.1.-A acreditación da solvencia económica e financeira acreditarase mediante a
declaración sobre o volume de negocio no ámbito da actividade obxecto do contrato ou
similar nos últimos tres anos, coas contías e beneficiarios públicos ou privados.
F.2.- A solvencia técnica e profesional, de conformidade co establecido no artigo 67 da
Lei 30/2007, de CSP, acreditarase mediante a presentación das titulacións académicas e
profesionais dos empresarios e do persoal de dirección da empresa e, en particular, do
persoal responsable da execución do contrato.
G.- Memoria técnica con horarios, persoal adscrito, plan de traballo de cada unha das
actividades, actividades para maiores que o licitador oferta para unha mellora do
servizo, etc.
SOBRE A.- Denominado “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” axustarase ó seguinte
modelo:
Don.............................................................., con DNI núm. ................................, natural
de.........................., provincia de................................................maior de idade e con
enderezo en.................................................... teléfono .........................., actuando en
nome (propio ou da empresa que represente) manifesta que, sendo invitado a tomar
parte no procedemento negociado sen publicidade, conforme con todos os requisitos e
condicións que se esixen para adxudicar o contrato de servizo de socorrismo, control
de acceso, mantemento, conservación, limpeza e posta a punto das piscinas municipais
dos Tilos e Luou, na representación que ostenta comprométese:
1º.- A asumir o cumprimento do devandito contrato polo seguinte prezo: .....................
euros. ( en letra ............................., euros).
2º.- Que presenta unha memoria técnica onde define a fórmula de prestación do servizo
e expresa a súa estrutura organizativa na que se inclúen os aspectos organizativos
relativos a recursos humanos concretos, dedicación horaria, etc.
3º.- Que coñece e acepta plenamente o prego deste procedemento negociado e cantas
obrigas se deriven del.
4º.- Que acompaña os documentos esixidos no prego de cláusulas administrativas, do
que ten pleno coñecemento.
........................., ........... de .....................de 2008
10.3.- LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS
As proposicións presentáranse no rexistro xeral do Concello, en horario de 9:00 a 14:00
horas en días laborables e de 10:00 a 13:00 horas os sábados, no prazo de dez días
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naturais dende o día seguinte á recepción da solicitude das ofertas ou enviados por
correo dentro do prazo sinalado anteriormente.
Unha vez presentada unha proposición non poderá ser retirada baixo ningún pretexto.
11.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
O órgano de contratación adxudicará o contrato á empresa que faga a oferta máis
axeitada, tanto a nivel técnico coma a nivel económico, atendendo á proposta presentada
pola mesa de contratación con base nos seguintes criterios:
A) Mellora da oferta económica, ata un máximo de 60 puntos, valorando cada punto
porcentual de baixa sobre o prezo de licitación en 2 puntos.
Non se terán en conta as fraccións.
B) Calidade da oferta técnica, ata un máximo de 40 puntos, segundo a memoria técnica
presentada.
Neste apartado valorarase a organización do servizo, valorando especialmente o número
e formación do persoal presente en todo momento na piscina, a colaboración ofrecida ó
Concello para a realización de actividades que o contratista propoña dentro do prezo de
adxudicación para realizar dentro do recinto da piscina (animación cultural e deportiva,
etc..), o programa de mantemento a desenvolver e, en xeral, calquera outra actividade
que o contratista estime que redunde nunha mellor prestación do servizo.
12.- APERTURA DE PLICAS
12.1.- Cualificación da documentación
A mesa de contratación, transcorrido o prazo de presentación de ofertas, procederá á
apertura do sobres “B” denominado “DOCUMENTACIÓN” e cualificará os
documentos presentados en tempo e forma.
Os resultados desta cualificación, previa á documentación presentada, publicaranse no
taboleiro de anuncios do Concello, para os efectos da notificación prevista nos artigos
59 e seguintes da Lei de réxime xurídico e do procedemento administrativo común.
Para a solución dos defectos materiais observados concederase, se a mesa de
contratación o estima oportuno, un prazo non superior a tres días para que o licitador
corrixa o erro.
A mesa de contratación estará integrada polos seguintes membros:
Presidente: alcalde - presidente ou concelleiro en quen delegue
Vogais: o/a concelleiro/a de cultura e deportes ou concelleiro/a en quen delegue
Un concelleiro/a da oposición
A secretaria do Concello
A interventora do Concello.
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Secretario/a: Un/ha funcionario/a do Concello
12.2.- Apertura da proposición económica
O terceiro día hábil que se contará dende a apertura do sobre “B” (o cal, de cadrar
sábado, trasladarase ó inmediatamente posterior) a mesa de contratación procederá, nun
acto público, a dar conta das empresas excluídas e a causa da súa exclusión.
Antes da apertura da primeira proposición económica invitarase ós/ás asistentes a que
manifesten as dúbidas ou pidan as explicacións que estimen necesarias, acto seguido,
darase lectura ás proposicións admitidas.
A mesa elevará as proposicións, coa acta e a proposta que estime pertinente, que
incluirá en todo caso a ponderación dos criterios indicados no prego de cláusulas
administrativas particulares ó órgano de contratación para a adxudicación do contrato.
A mesa poderá solicitar, antes de formular a súa proposta, cantos informes técnicos
considere pertinentes e se relacionen co obxecto do contrato.
A administración terá, alternativamente, a facultade de adxudicar o contrato á
proposición máis favorable mediante a aplicación dos criterios establecidos no presente
prego, sen atender necesariamente ó seu valor económico ou declarar deserto o
procedemento, motivando, en todo caso, a súa resolución con referencia ós criterios de
adxudicación do contrato.
13- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
A adxudicación definitiva non poderá producirse ata que a empresa adxudicataria
presente a documentación esixida no prego de cláusulas.
14.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO
O contrato poderá resolverse por calquera das causas de resolución dos artigos 206 e
284 da Lei de contratos do sector público.
15.- RÉXIME SANCIONADOR
O incumprimento ou cumprimento defectuoso por parte da empresa contratista por
neglixencia ou dolo das obrigacións contractuais tipificarase de acordo co seguinte
baremo:
Considéranse faltas leves:
a) A falta de respecto ó público, así como ós inspectores ou axentes da autoridade
do Concello
b) A omisión da obrigación de comunicar situacións contrarias ó bo funcionamento
do servizo
c) O descoido puntual na limpeza das instalacións
d) O incumprimento puntual dos horarios
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e) O mantemento das infraestruturas e materiais en mal estado
f) En xeral, toda infracción non recollida como infracción grave ou moi grave, das
obrigacións do contratista recollidas no presente contrato.
Considéranse faltas graves:
a) Non cumprir as condicións fixadas no prego de condicións e a propia oferta do
adxudicatario
b) A grave falta de desconsideración ó público, así como ós inspectores ou axentes
da autoridade do Concello
c) Paralizacións de prestación do servizo por máis de 24 horas, sen causa
xustificada
d) Desempeñar a actividade sen os permisos e dispositivos de seguridade
obrigatorios legalmente.
e) Reiteración de infraccións leves, por segunda vez da mesma ou por terceira vez
no caso de ser distinta
f) O incumprimento de instrucións e ordes escritas do Concello relativas ó
cumprimento adecuado de obrigacións
g) Non facilitar ó Concello, coa periodicidade esixida, a información necesaria para
coñecer o funcionamento e explotación do negocio.
Considéranse faltas moi graves:
a) Paralización de prestación do servizo por tempo superior a una semana sen causa
xustificada
b) Ceder ou traspasar as obrigacións e dereitos derivados deste contrato sen
autorización do Concello
c) Non cumprir a lexislación vixente respecto a salarios, seguridade social,
tributaria, de prevención de riscos laborais, sanitaria ou de consumo en prexuízo
dos traballadores ou de terceiros
d) Non atender as indemnizacións que correspondan por danos e perdas a terceiros
ou ó Concello
e) A execución de obras non autorizadas polo Concello ou a realización de
actividades prohibidas no recinto do concello
f) Reiteración de infraccións graves, por segunda vez da mesma ou por terceira vez
no caso de ser distinta.
16.- SANCIÓNS
As infraccións cometidas pola empresa contratista sancionaranse do seguinte xeito:
1. Faltas leves: apercibimento por escrito
2. Faltas graves: multa de 250 a 1000 euros
3. Faltas moi graves:
a. Multa de 1000 a 6000 euros
b. En casos de reiteración, grave perturbación do servizo, intencionalidade
ou neglixencia grave, a rescisión do contrato.
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En todo caso, a imposición de sancións será compatible coa indemnización de danos e
perdas ó Concello ou a terceiros.
17. PROCEDIMENTO SANCIONADOR
Para a imposición das correspondentes sancións, instruirase o correspondente
expediente que constará das seguintes fases:
1.
2.
3.
4.

Iniciación do expediente por denuncia ou de oficio por parte do Concello
Proposta da Alcaldía de sanción polas causas correspondentes
Audiencia de cinco días hábiles o contratista para formular alegacións
Resolución da Alcaldía, impoñendo no seu caso, a sanción correspondente.

Non obstante, no caso de sancións leves, estas poderán acordarse por parte da Alcaldía
sen máis trámite que a audiencia verbal á empresa contratista.
Para os efectos da imposición de sancións, a Alcaldía resolverá atendendo as seguintes
circunstancias:
Intencionalidade
a)
b)
A perturbación que poida producir no funcionamento normal da
Administración e do servizo
Os danos e perdas que poidan implicar para a cidadanía ou
c)
usuarios/as dos servizos
d)
Reincidencia na comisión das faltas
e)
En xeral, a transcendencia para a salubridade pública.
Este procedemento será igualmente empregado para a indemnización de danos e perdas
ó Concello, que serán taxados por informe do técnico municipal competente.
18.- RÉXIME XURÍDICO
O contrato terá carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación, efectos e
extinción réxese por este prego, e para o non previsto nel será de aplicación a Lei
30/2007, de contratos do sector público, supletoriamente aplicaranse as restantes
normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
A xurisdición contencioso administrativa será competente para resolver as controversias
que xurdan entre as partes, de conformidade co establecido no artigo 21.1 da citada Lei
30/2007.”.
2º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación polo
sistema de procedemento negociado, xustificando a elección desta forma de
adxudicación pola contía, que non excede dos 100.000 euros sinalados para este tipo de
contratos, recaendo a adxudicación no licitador que como consecuencia da ponderación
dos criterios dos pregos, faga a proposición máis ventaxosa desde o punto de vista
económico e técnico.
3º) Autorizar o gasto con cargo á partida do presuposto de 2008: 452/227.06

5.2.-EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN OBRAS POS/2008
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Vista a circular enviada pola Deputación Provincial da Coruña, con rexistro de entrada
2651 do 07.04.2008, relativa ó Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal e da rede viaria local 2008, o Sr. Alcalde propón á Xunta de
Goberno Local a contratación, utilizando o procedemento negociado con publicidade,
de acordo co disposto na Lei 30/2007, de Contratos do Sector Público, das obras que a
continuación se sinalan, polos importes que tamén se citan:

DENOMINACIÓN DA OBRA

IMPORTE DE LICITACIÓN

Axeitamento da rúa Rosalía de Castro na
Urb. Parque Montouto
Abastecemento e saneamento en Cabovila

116.126,16€

Colector en Fixó

47.019,74€

Acond. pista Milladoiro – Vilar de Calo

82.287.87€

TOTAL

453.993.84€

208.560,07€

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda aprobar o expediente de
contratación das anteditas obras, polo procedemento negociado con publicidade
sinalado na Lei 30/2007.

5.3. EMISIÓN DE INFORME.
En referencia ó requerimento feito por Augas de Galicia, relativo ó expediente que
tramitan de autorización para obras de construción dun edificio na zona de policía do río
Ulla, no lugar de Pontevea, no concello de Teo (Clave: DH.W15.24376), e de acordo co
disposto no artigo 58.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local, modificada pola Lei 11/1999 de 21 de abril, e segundo o establecido nos artigos
82 e 83 da Lei 30/1992 de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda dar a súa conformidade á proposta de informe presentado pola
Alcaldía, que copiada literalmente, di o que segue:
“Analizado o expediente promovido pola empresa Proincava SL para a construción dun
edificio de vivendas que incorpora unha planta soto dedicada a garaxes na zona de
policía do río Ulla, este Concello tén serias dúbidas da idoneidade da localización polos
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efectos producidos polo desbordamento do río nesta zona (a última hai uns 6 ou 7 anos),
o que ocasionaría serios prexuízos, fundamentalmente pola existencia desa planta soto e
dunha planta baixa que pode ser dedicado a vivendas.
Consecuentemente, solicitamos que o Servizo Territorial da Demarcación GaliciaCentro realice un estudio en profundidade que valore estes condicionantes antes de
conceder a solicitada autorización.”.
6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se producen intervencións neste punto da orde do dia.
Sendo as quince horas dez minutos dase por rematada a sesión da que eu, Secretaria,
extendéndo a presente acta que asina conmigo o Sr. Presidente.

O ALCALDE ACCIDENTAL

Rafael Sisto Edreira

A SECRETARIA ACCIDENTAL

Mª Pilar Sueiro Castro
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
QUE TIVO LUGAR O DÍA 20 DE OUTUBRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14: 20 horas do día 20 de outubro de 2008,
reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar
a sesión extraordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Interventora: Dª. Mónica Lado Varela
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007
(nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación
de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A Dª. MÓNICA REGO FUENTES, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada, en Coto, parroquia de Bamonde, segundo proxecto redactado pola
arquitecta Mercedes Rosón Varela.
Expediente núm: 285.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 13.05.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE
APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será
necesaria unha certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: MERCEDES ROSÓN VARELA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ REY RODRÍGUEZ.
-Edificabilidade: 0,20 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 4,68 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20% (p. Neta). Recuamento á aliñación:
19,87 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta:
20%. Altura do cumio: 2,13 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 90.000 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.800,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 116,40 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.036,40 euros.

1.2. A D. MANUEL SIXTO BARREIRO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada, en Ameneiro, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Antonio Sabucedo Costa.
Expediente núm: 286.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 18.03.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE
APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será
necesaria unha certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ANTONIO SABUCELO COSTA.
-Arquitecto técnico director: ARTURO MIGUEL PARA GARCÍA.
-Edificabilidade: 0,17 m2/m2 (p. Bruta)
-Altura máxima: B, 3,46 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 17,37% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: 6,25 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de
cuberta: 30%. Altura do cumio: 1,46 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 55.000,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 1.100,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60.00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.280,00 euros.
1.3. A Dª. DOLORES AUDE DIZ, licenza para retellado da vivenda de 100 m2, en Pite,
parroquia de Lucí.
Expediente núm: 287.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Manteranse estrictamente as características constructivas tradicionais e as pendentes da
cuberta.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
1.4. A D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ SANTOS, licenza para rehabilitación de dous
baños e cociña na U-16-A-1, baixo D da urbanización Os Tilos, segundo presuposto
presentado.
Expediente núm: 288.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Dará cumprimento das condicións do artigo 4.2.9 do Plan Parcial de Os Tilos sobre
usos e características das construcións.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 199,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 259,00 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.5.- Escrito asinado por D. DAVID PULLEIRO CAJIDE, en representación de
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES AIDO LUOU S.L., de data 22.07.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 6685, do 23.07.2008, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 8.10.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. DAVID PULLEIRO
CAJIDE, en representación de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES AIDO
LUOU S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-13/08), para unha
vivenda unifamiliar illada en Aido, parcela B, parroquia de Luou, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 273/05, de data 7.09.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
1.6.- Escrito asinado por D. DAVID PULLEIRO CAJIDE, en representación de
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES AIDO LUOU S.L., de data 23.07.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 6684, no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 9.10.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. DAVID PULLEIRO
CAJIDE, en representación de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES AIDO
LUOU S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-14/08), para unha
vivenda unifamiliar illada en Aido, parcela C parroquia de Luou, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 274/05, de data 7.09.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
1.7.- Escrito asinado por D. DAVID PULLEIRO CAJIDE, en representación de
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES AIDO LUOU S.L., de data 22.07.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 6687, do 23.07.2008, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 9.10.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. DAVID PULLEIRO
CAJIDE, en representación de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES AIDO
LUOU S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-15/08), para unha
vivenda unifamiliar illada en Aido, parcela D, parroquia de Luou, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 275/05, de data 7.09.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
1.8.- Escrito asinado por D. DAVID PULLEIRO CAJIDE, en representación de
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES AIDO LUOU S.L., de data 22.07.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 6686, do 23.07.2008, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 9.10.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. DAVID PULLEIRO
CAJIDE, en representación de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES AIDO
LUOU S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-16/08), para unha
vivenda unifamiliar illada en Aido, parcela E, parroquia de Luou, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 276/05, de data 7.09.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

2º) LICENZAS DE APERTURA-CAMBIO DE TITULARIDADE.
2.1.- Dada conta do escrito asinado por Dª. Mª DEL CARMEN CORNES SIEIRA,
CIF/NIF: 35.011.390-P, de data 16.09.2007, con rexistro de entrada no Concello núm.
8295, no que solicita o cambio de titularidade do establecemento dedicado a papelería,
situado en Cacheiras, Urbanización Los Rosales, local 6, que figura a nome de Dª. Mª
del Carmen Pampín González, segundo licenza de apertura, expediente nº 2/04,
concedida pola Xunta de Goberno Local en data 8.01.2004, pasando ao seu nome;
vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
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1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento (expte CTE-1/08),
pasando a nome de Dª. Mª DEL CARMEN CORNES SIEIRA, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.
3ª) CONTRATACIÓN
3º.1) APROBACIÓN CERTIFICACIÓN OBRA. REPARACIÓN DE ACERAS
EN OS TILOS, PIM 2007.
Vista a certificación única da obra de “REPARACIÓN DE ACERAS EN OS TILOS.
PIM 2007”, asinada pola empresa contratista, CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L., e
polo director facultativo da obra, D. IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, de data
31/07/2008, acompañada da factura correspondente polo mesmo importe, que ascende a
58.511,04 €.
Visto o informe da Interventora Municipal de data 16/10/2008.
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda e no artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº
257/2007).
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros, acorda:
Primeiro.-Aprobar e ordear o pagamento da certificación única da obra referida, así
como da factura anexa correspondente, polo importe de 58.511,04 €.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería municipais ós
efectos oportunos.
4ª) PROPOSTAS ALCALDÍA
Entrados neste punto, non se presenta ningunha.
5ª) ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto, non se formula ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta e cinco minutos,
de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu,
Secretaria, dou fe.
O Alcalde,

A Secretaria Xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 03 DE NOVEMBRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 11: 20 horas do día 03 de novembro de 2008, reuníronse en
primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido relacionados, baixo a presidencia
do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: Dª Carmen Diéguez González, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel
Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventora Acctal: Dª. Pilar Sueiro Castro
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Non asisten, previa excusa: D. Rafael Sisto Edreira e Dª. Carme Hermida Gulías.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATA 01/09/2008, 15/09/2008,
06/10/2008, 07/10/2008, 14/10/2008 E 20/10/2008.
Acta da sesión ordinaria do día 01 de setembro de 2008
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 01/09/08.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes

Acta da sesión ordinaria do día 15 de setembro de 2008
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O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 15/09/08.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
Acta da sesión ordinaria do día 06 de outubro de 2008.
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 06/10/08.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
Acta da sesión extraordinaria urxente do día 07 de outubro de 2008.
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria urxente celebrada con data de 07/10/08.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
Acta da sesión extraordinaria do día 14 de outubro de 2008.
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 14/10/08.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
Acta da sesión extraordinaria do día 20 de outubro de 2008.
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 20/10/08.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
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2.1. A D. MANUEL DOS ANJOS MACHADO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en A Póboa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto
José Luis Estévez Suárez.
Expediente núm: 289.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 9.07.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio Ambiente de
“productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de decembro).
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal de obra,
con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de
novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra
asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JOSÉ LUIS ESTÉVEZ SUÁREZ.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ MANUEL ATAN JURJO.
-Edificabilidade: 0,199 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B, 3,50 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 15,83 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 4 m. Pendente máxima de cuberta: 26º. Altura do cumio:
3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 88.301,29 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.766,03 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 127,65 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.013,68 euros.
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2.2. A Dª. ELVIRA IGLESIAS CODESIDO, licenza para rehabilitación dunha vivenda
unifamiliar illada, en Mazas, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto
Santiago Rodríguez Alcala.
Expediente núm: 290.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 27.05.2008.
-Construirase de acordo co informe da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico da Coruña
de data 10.09.2008, especialmente “non se xenerarán maiores aleiros que os xa existentes e que o
acabado de fachadas será, preferiblemente, recebado con morteiro de cal ou bastardo e,
posteriormente, pintado en cor branco. No caso de que se pretenda pintar con outro color deberá
proporse e xustificarse ante a comisión territorial”.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio Ambiente de
“productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de
novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra
asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: SANTIAGO RODRÍGUEZ ALCALA .
-Arquitecto técnico director: RICARDO LÓPEZ LÓPEZ.
-Edificabilidade: 0,40 m2/m2 (p. Bruta)
-Altura máxima: B+1, 5,35 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 10% (p. Neta). Recuamento á aliñación: existente.
Recuamento a lindeiros: existente. Pendente máxima de cuberta: <30º. Altura do cumio: <3,60
m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 130.393,93 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.607,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 303,42 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 3.031,30 euros.
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2.3. A Dª. JOSEFINA ISAURA PAZOS PULIÁN, licenza para construción dun galpón auxiliar
para uso da vivenda de 30 m2, na finca nº 318, parroquia de Raris.
Expediente núm: 291.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustaranse a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo mínimo de
3 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública, situando dentro da zona clasificada como NTG2.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cúmio de 4,00 metros.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para harmonizar
coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor
medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-A ocupación da construción non superará o 2% da parcela neta.
-No caso de situarse a menos de 100 metros de canles de auga deberá tramitar previamente a
autorización de Augas de Galicia.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
2.4. A D. MANUEL A. ARES FUENTES, licenza para construción de un cerre de 45 ml., en
Fornelos, parroquia de Raris.
Expediente núm: 292.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista situando a súa base na mesma cota que a pista
actual, desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 28,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 88,00 €.
2.5. A D. AGUSTÍN MOSQUERA IGLESIAS, licenza para construción de un cerre de 59 ml.,
na finca nº 2512 de Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 293.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe das pistas públicas.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
Nos lindeiros a parte cega do muro, pode acadar unha altura máxima de 1,50 metros.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 36,71 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 96,71 €.
2.6. A D. MANUEL RAMOS MOREIRA, licenza para obras de cintado de muro de
mampostería no cerre sur da finca, en Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 294.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Respetará estrictamente as caracteristicas do sistema constructivo actual.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 16,90 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 76,90 €.
2.7. A D. EMILIO DE VICENTE NOGUEIRA, licenza para construción de un cerre do fronte
da finca de 29 ml., en A Pedreira, parroquia de Calo.
Expediente núm: 295.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista situando a súa base na mesma cota que a pista
actual, desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
7

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,04 €.
2.8. A Dª. MARCELINA MARGARITA OTERO FONSECA, licenza para construción de un
cerre, entre lindeiros, de 20 ml. en Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 296.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase a 5 metros do eixe da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,44 €.
2.9. A Dª. PILAR PEROL RUIBAL, licenza para retellado da vivenda de 72 m2 en A Igrexa,
parroquia de Luou.
Expediente núm: 297.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 44,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 104,80 euros.

2.10. A D. JESÚS RIVADULLA VÁZQUEZ, licenza para retellado da vivenda de 140 m2 en
Chaves, nº 5, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 298.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
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-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 87,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 147,11 euros.

2.11. A D. JESÚS MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA, licenza para colocar tella sobre uralita na
vivenda de 166 m2 en A Florida, parroquia de Raris.
Expediente núm: 299.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 103,29 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 163,29 euros.

2.12. A D. JACOBO FERNÁNDEZ GUILLÁN, en representación de METRO TEO S.L.,
licenza para revestimentos e pintura de fachadas e cambio de pavimento na parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 300.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras executaranse de acordo coa documentación presentada, dando cumprimento das
condicións do Decreto 115/2001.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 115,51 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 175,51 euros.

2.13. A Dª. CARMEN MOSQUERA IGLESIAS, licenza para obras mínimas de conservación e
mantemento do uso existente de retellado e pintado dun galpón de 15 m2 en Osebe, nº 6,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 301.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 11,31 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 71,31 euros.

2.14. A D. PERFECTO YEBRA MARTUL-ORTEGA, licenza para reparación de cuberta,
limpeza de fachadas e conservación interior en Eio do Menecos, parroquia de Oza.
Expediente núm: 302.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio, Expediente 860/08.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
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-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 229,12 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 289,12 euros.

2.15. A Dª. ÉLIDA VEIGA PACHECO, licenza para obras de pintura e limpeza de fachada da
vivenda e galpóns en Vilar de Calo, 23, parroquia de Calo.
Expediente núm: 303.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 de xeito que a tipoloxía das construcións deberá
ser congruente coas características do contorno e os materiais empregados para a renovación e
acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán
harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 54,24 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 114,24 euros.

2.16. A Dª. PILAR ARIAS CRESPO, licenza de obras para evitar humidades na terraza e
retellado, segundo presuposto, na vivenda 78 sita na Rúa Carballo de Os Tilos.
Expediente núm: 304.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do Plan Parcial de Os Tilos.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 60,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 120,00 euros.

2.17. A Dª. Mª CARMEN LUEIRO SOUTO, licenza para construción de escaleiras de acceso á
vivenda, modificando a actualmente existente, en Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 305.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 30,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 90,00 euros.

2.18. A Dª. MERCEDES RODRÍGUEZ MOSQUERA, licenza para obras de entubado de cuneta
para acceso á finca en Fornelos, parroquia de Raris.
Expediente núm: 306.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A canalización situarase pegada ao cerre e á distancia mais lonxe posible do eixe da estrada.
-O diámetro mínimo da tubaxe será de 40 centímetros de diámetro e terá unha lonxitude máxima
de 6 metros.
-O acceso afirmarase en perfectas condicións co mesmo material da pista pública.
-O pavimento sobre o tubo situarase na mesma cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2,23 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 62,23 euros.

2.19. A D. RAMÓN MATEO BUSTELO, licenza para pequeno recheo de terras (menos de 1
metro), tapando un antigo camiño de carro que atravesa a súa leira, na finca nº 811 do plano de
concentración parcelaria de Texexe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 307.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Serán exclusivamente obras de rasanteo e nivelación e non modificarán o sistema de drenaxes e
regas de solos debendo respetar o medio natural e non suporán unha agresión a este nin variarán
a morfoloxía da paisaxe do lugar.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural, ambiental e mellora do aproveitamento dos recursos naturais
da finca.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 16,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 76,00 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-SEGREGACIÓN
2.20. A Dª. PERPETUA-OLIVA SEOANE CEPEDA, licenza para segregación da finca
procedente da nº 439 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras (dúas
parcelas), segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 308.
16

Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.

2.21. A D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ SEIJO, licenza para segregación da finca nº 28 do
plano de concentración parcelaria da parroquia de Lucí (dúas parcelas), segundo proxecto
asinado polo técnico Jesús Naveira Pequeno.
Expediente núm: 309.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.

2.22. A D. FERNANDO VICENTE MOSTEIRO, en nome e representación de Dª. SARA
BLANCO VARELA, licenza para segregación da finca nº 1136 de Pedrouso, parroquia de
Cacheiras (dúas parcelas), separando a zona clasificada como solo de núcleo rural tradicional do
solo rústico, segundo proxecto asinado polo enxeñeiro Javier López López.
Expediente núm: 310.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado, facendo a división xusto pola liña de separación
entre as distintas clasificacións do solo.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.

2.23. A D. JULIO GACIO TARRIO E OUTRO, licenza para segregación e agrupación para
regularización de fincas nº 1985-2, 1980 e 1982 da concentración parcelaria da parroquia de
Calo (tres parcelas), segundo proxecto asinado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 311.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado, facendo a segregación e agrupación no mesmo
acto.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.
Total: 180 euros.
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B) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.24.- Escrito asinado por D. JOSÉ RAMÓN PARDO BARREIRO, de data 12.08.2005, con
rexistro de entrada no Concello núm. 4034, do 19.04.2006, no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 28.10.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ RAMÓN PARDO
BARREIRO, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-17/08), para unha vivenda
unifamiliar en A Pedreira, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 68/01, de data 10.04.2001.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

2.25.- Escrito asinado por Dª. MARÍA ROSA BERMÚDEZ GONZÁLEZ, de data 7.08.2007,
con rexistro de entrada no Concello núm. 5464, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 28.10.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. MARÍA ROSA
BERMÚDEZ GONZÁLEZ, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-18/08), para
unha vivenda unifamiliar en Bustelo, parroquia de Luou, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 181/04, de data 19.07.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

2.26.- Escrito asinado por D. FELIPE SUÁREZ ORDOÑEZ, de data 11.03.2008, con rexistro de
entrada no Concello núm. 1979, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 28.10.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. FELIPE SUÁREZ
ORDOÑEZ, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-19/08), para unha vivenda
unifamiliar en A Pedreira, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 118/03, de data 17.07.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.

C) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
2.27.- Dada conta do escrito asinado por Dª. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, de data 14.10.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 9636, no que solicita
prórroga da licenza que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 19.05.2008,
expediente 167/08, para construción dunha vivenda unifamiliar no lugar de A Igrexa, parroquia
de Calo; visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en data 17.10.2008 e
demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (expte. P-14/08), en
base ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo
non superior ao inicialmente acordado (seis meses).
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.28.- Dada conta do escrito asinado por Dª. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, de data 14.10.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 9637, no que solicita
prórroga da licenza que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 2.06.2008,
expediente 181/08, para construción de un cerre de 45 ml. no lugar de A Igrexa, parroquia de
Calo; visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en data 17.10.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (expte. P-15/08), en
base ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo
non superior ao inicialmente acordado (seis meses).
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

2.29.- Dada conta do escrito asinado por D. MANUEL ISIDRO OTERO CASTRO, de data
21.10.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 9891, no que solicita prórroga da licenza
que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 14.11.2005, expediente 342/05,
para construción dunha vivenda unifamiliar en Penelas, finca nº 1157, parroquia de Cacheiras;
visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en data 27.10.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MANUEL ISIDRO OTERO CASTRO (expte. P-16/08), en base ao artigo
197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior ao
inicialmente acordado (tres anos).
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.30.- Dada conta do escrito asinado por D. CONSTANTINO SEARA SEARA, de data
21.05.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 4618, do 27.05.2008, no que solicita
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prórroga da licenza que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 28.11.2005,
expediente 372/05, para construción dunha vivenda unifamiliar na finca nº 23, sita en Os Tilos;
visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en data 27.10.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. CONSTANTINO SEARA SEARA (expte. P-17/08), en base ao artigo 197.2
da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior ao
inicialmente acordado(tres anos).
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

3º) CONTRATACIÓN
3º.1.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DO POS 2008.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
31/10/2008, que se recolle a continuación:
PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación dos expedientes correspondentes, a Xunta de Goberno
Local, na sesión extraordinaria de 14/10/2008, adxudicou provisionalmente as obras incluídas
no POS 2008, ás empresas que se recollen a continuación, polos importes que así mesmo se
indican:
OBRAS POS 2008

ADXUDICATARIO
PROVISIONAL

IMPORTE

AXEITAMENTO DA RÚA ROSALÍA
DE CASTRO NA URBANIZACIÓN
PARQUE MONTOUTO

OBRAS Y VIALES DE
GALICIA S.L.

108.820,00 € (93.810,35 €,
máis 15.009,65 de IVE)

ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN CABOVILA

EXCAVACIONES
OVIDIO S.L.

150.163,25€ (129.451,08 €,
máis 20.712,17 de IVE).

COLECTOR EN FIXO

EXCAVACIONES
OVIDIO S.L.

33.854,22 € (29.184,67 €,
máis 4.669,55 de IVE).

ACONDICIONAMENTO PISTA
MILLADOIRO-VILAR DE CALO

CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO S.L.

74.881,96 € (64.553,41 €,
máis 10.328,55 de IVE).

Considerando que este acordo foi debidamente notificado ós licitadores e publicado no perfil do
contratante do Concello de Teo o 14/10/2008, dando cumprimento ó establecido no apartado 3
do artigo 135 da Lei 30/2007, de Contratos do Sector Público (LCSP), tal e como aparece
acreditado no expediente.
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Considerando que transcorrido o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó
da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, as
empresas citada presentaron a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Considerando o disposto nos artigos 135 e 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos
do Sector Público.
En virtude do exposto proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional das obras incluída no Plan de Obras e
Servizos da Deputación Provincial (POS 2008), efectuada por acordo da Xunta de Goberno de
data 14/10/2008, segundo se detalla a continuación:
OBRAS POS 2008

ADXUDICATARIO
PROVISIONAL

AXEITAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE
CASTRO NA URBANIZACIÓN PARQUE
MONTOUTO

OBRAS Y VIALES DE
GALICIA S.L.

ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN
CABOVILA

EXCAVACIONES
OVIDIO S.L.

COLECTOR EN FIXO

EXCAVACIONES
OVIDIO S.L.

IMPORTE
108.820,00 €

ACONDICIONAMENTO PISTA
MILLADOIRO-VILAR DE CALO.

CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO
S.L.

(93.810,35 €, máis
15.009,65 de IVE)
150.163,25 €
(129.451,08 €, máis
20.712,17 de IVE).
33.854,22 €
(29.184,67 €, máis
4.669,55 de IVE).
74.881,96 €
(64.553,41 €, máis
10.328,55 de IVE).

Segundo.- Proceder á formalización dos contratos en documento administrativo de
conformidade co establecido no Prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Nomear director das obras ó arquitecto municipal D. Ignacio Soto Gonzalez e
coordinador de seguridade e saúde a D. Pablo Xosé Pouso Iglesias.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e urbanismo para o seu coñecemento e efectos
oportunos.
Quinto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

21

En Teo, a 31 de outubro de 2008
Asdo. Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes, acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional das obras incluída no Plan de Obras e
Servizos da Deputación Provincial (POS 2008), efectuada por acordo da Xunta de Goberno de
data 14/10/2008, segundo se detalla a continuación:
OBRAS POS 2008

ADXUDICATARIO
PROVISIONAL

AXEITAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE
CASTRO NA URBANIZACIÓN PARQUE
MONTOUTO

OBRAS Y VIALES DE
GALICIA S.L.

ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN
CABOVILA

EXCAVACIONES
OVIDIO S.L.

COLECTOR EN FIXO

EXCAVACIONES
OVIDIO S.L.

IMPORTE
108.820,00 €

ACONDICIONAMENTO PISTA
MILLADOIRO-VILAR DE CALO.

CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO
S.L.

(93.810,35 €, máis
15.009,65 de IVE)
150.163,25 €
(129.451,08 €, máis
20.712,17 de IVE).
33.854,22 €
(29.184,67 €, máis
4.669,55 de IVE).
74.881,96 €
(64.553,41 €, máis
10.328,55 de IVE).

Segundo.- Proceder á formalización dos contratos en documento administrativo de
conformidade co establecido no Prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Nomear director das obras ó arquitecto municipal D. Ignacio Soto Gonzalez e
coordinador de seguridade e saúde a D. Pablo Xosé Pouso Iglesias.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e urbanismo para o seu coñecemento e efectos
oportunos.
Quinto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
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3º.2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA CONTRATO DE SERVIZOS: “TEO
MODERNIZA”.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
31/10/2008, que se recolle a continuación:
PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, a Xunta de Goberno
Local, na sesión extraordinaria de 07/10/2008, adxudicou provisionalmente o contrato de
servizo de implantación do Plan de modernización administrativa do Concello de Teo “Teo
Moderniza” á empresa INFORMATICA EL CORTE INGLÉS S.A., por importe de 224.000€
(193.103,45€ máis 30.896,55€ de IVE).
Considerando que este acordo foi debidamente notificado ó licitador e publicado no perfil do
contratante do Concello de Teo o 09/10/2008, dando cumprimento ó establecido no apartado 3
do artigo 135 da Lei 30/2007, de Contratos do Sector Público (LCSP), tal e como aparece
acreditado no expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó
da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, a
empresa citada presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Considerando o disposto nos artigos 135 e 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos
do Sector Público.
En virtude do exposto proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do contrato de servizo de
implantación do Plan de modernización administrativa do Concello de Teo “Teo Moderniza” á
empresa INFORMATICA EL CORTE INGLÉS S.A., por importe de 224.000€ (193.103,45€ máis
30.896,55€ de IVE).
Segundo.- Proceder á formalización do contrato en documento administrativo de conformidade
co establecido nos Pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención para o seu coñecemento e efectos oportunos.
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
En Teo, a 31 de outubro de 2008
Asdo. Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes, acorda:
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Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do contrato de servizo de implantación
do Plan de modernización administrativa do Concello de Teo “Teo Moderniza” á empresa
INFORMATICA EL CORTE INGLÉS S.A., por importe de 224.000€ (193.103,45€ máis
30.896,55€ de IVE).
Segundo.- Proceder á formalización do contrato en documento administrativo de conformidade
co establecido nos Pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención para o seu coñecemento e efectos oportunos.
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

3º.3.- APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRA.
Vista a certificación nº 1 da obra
de “REFORMADO DO PROYECTO DE
SANEAMIENTO E DEPURACIÓN EN REGOUFE” do POS 2007, asinada pola empresa
contratista, FERORSA PROYECTOS Y OBRAS S.L., e polo director facultativo da obra, D.
IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, de data 30/09/2008, acompañada da factura correspondente polo
mesmo importe, que ascende a 49.062,59 €.
Visto o informe da Interventora Municipal de data 24/10/2008.
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda e no artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de Contratos do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros,
acorda:
Primeiro.-Aprobar e ordear o pagamento da certificación nº 1 da obra referida, así como da
factura anexa correspondente, polo importe de a 49.062,59 €.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería municipais ós efectos
oportunos.

3º.4.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
Á vista do escrito asinado por D. José Freire López, en representación da empresa
“Excavaciones Ovidio, S.L.” con rexistro de entrada número 4571 do 26.05.2008, no que solicita
que lle sexan devoltas as fianzas que ten depositadas polos importes de 1348 € e 1992€, para
garantir, respectivamente, as obras de “Abastecemento e saneamento en Ameneiro (zona
lavadero)” e “Abastecemento e saneamento en carretera xeral – Capela Monte Carmelo”,
correspondentes ó POS 2006, e vistos os informes favorables do director das obras, de data
30.05.2008 e o informe favorable de Intervención do 03.06.2008, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos catro membros presentes, acorda:
1º) Autorizar a cancelación das fianzas constituidas, por importe de 1348 € e 1992€.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para a
cancelación das fianzas.
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4ª) PROPOSTAS ALCALDÍA
Entrados neste punto, non se presenta ningunha.
5ª) ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto, non se formula ningún.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as doce horas, de orde da Presidencia, levántase a
sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe.
O Alcalde,

A Secretaria Xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 17 DE NOVEMBRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as catorce horas e quince minutos do día 17 de novembro de 2008,
reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido relacionados, baixo
a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión
ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: Dª Carmen Diéguez González, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel
Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventora Acctal: Dª. Pilar Sueiro Castro
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Non asisten, previa excusa: D. Rafael Sisto Edreira e Dª. Carme Hermida Gulías.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DE DATA 03.11.2008.

O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 03.11.2008.

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.

2º) LICENZAS DE APERTURA.

1

2.1.- Dada conta do escrito asinado por D. OCTAVIO IGLESIAS CAMPELO, en representación
de ARRENDAMIENTO TECNOLÓGICO SERVICIOS Y SOPORTES S.L., de data
22.02.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 1477, no que solicita licenza para apertura
dun establecemento destinado á oficinas (epígrafes 845 e 859), en As Galanas, parroquia de
Calo.
Vistos, o proxecto presentado visado polo correspondente colexio o 19.02.2008, redactado polos
enxeñeiros técnicos industriais Fidel Gude Sampedro e Javier González Casanova, o anexo de
proxecto (I) visado o 13.11.2008, o informe do arquitecto técnico en función de inspección
urbanística do Concello de data 14.11.2008, no que fai constar que o local cumpre con tódolos
requisitos previos, e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º)

Conceder

a

D.

OCTAVIO

IGLESIAS

CAMPELO,

en

representación

de

ARRENDAMIENTO TECNOLÓGICO SERVICIOS Y SOPORTES S.L. (expte. AP-9/8) a
licenza que solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de: 200,61 euros.
3. CONTRATACIÓN
3.1. MODIFICACIÓN CONTRATO SERVIZO AXUDA NO FOGAR
Visto o informe emitido pola traballadora social responsable da coordinacióndo SAF, Dª Berta
Copnde Lopez, no que se pon de manifesto a necesidade de ampliar o servicio de axuda no fogar,
que actualmente se ven prestando de luns a venrres, e que é preciso ampliar ós fins de semana tal
como prevee a Lei 4/2006 de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación
de dependencia e a Orde de 17 de decembro de 2007, da Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar, co obxecto de dar resposta as persoas que teñen dereiro ás prestacións do SAAD, a
Xunta de Goberno Local, considerando que o contrato que ten asinado o Concello de Teo coa
empresa “Asistencia Fogar de Teo, Sociedade Coopertiva Limitada”, de data 23 de marzo de
2006, non contempla a prestación do servicio os domingos e dias festivos, acorda por
unanimidade iniciar o procedemento de modificación do referido contrato, incrementando o
prezo da hora de sevicio prestado en domingo ou dia festivo en 1,59 euros/hora, tomando como
referncia os prezos establecidos no convenio colectivo do sector en Galicia revisados co IPC.

4. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
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Non se formulou ningunha.

5. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto, non se formula ningún.
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe.
O Alcalde,

A Secretaria Xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 28 DE NOVEMBRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 10:50 horas do día 28 de novembro de 2008, reuníronse en
primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido relacionados, baixo a presidencia
do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael Sixto Edreira, D.ª Carmen Diéguez González, D. Andrés Fernández
Martínez. e D.ª Carme Hermida Gulías .
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Non asiste, previa excusa: D. Angel Rey Martínez.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose o seguinte acordo conforme á seguinte orde do día
que figura na convocatoria.
Antes de entrar a tratar o asunto incluído na orde do día, o Sr. Alcalde explica que a razón de
convocar a Xunta de Goberno que se está a celebrar, responde á necesidade de enviar a
documentación correspondente en prazo á Excma. Deputación Provincial de A Coruña.
1. CONTRATACIÓN
1.1. CERTIFICACIÓN DE OBRAS POS 2006 “SANEAMENTO EN LUOU”.

Vista a certificación dúas e última da obra de “SANEAMENTO EN LUOU” do POS 2006,
asinada pola empresa contratista, MARTÍNEZ MONTES E HIJOS S.L., e polo director
facultativo da obra, D. IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, de data 25/11/2008, acompañada da
factura correspondente polo mesmo importe, que ascende a 14.271,35 €.

Visto que a citada certificación foi fiscalizada de conformidade polo Interventor con data de
27/11/2008.
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Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda e no artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de Contratos do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).

En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros,
acorda:
Primeiro.-Aprobar e ordear o pagamento da certificación dúas e única da obra referida, así como
da factura anexa correspondente, polo importe de 14.271,35 €.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería municipais ós efectos
oportunos.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as once horas, de orde da Presidencia, levántase a
sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe.
O Alcalde,

A Secretaria Xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 01 DE DECEMBRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:10 horas do día 01 de decembro de 2008, reuníronse en
primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido relacionados, baixo a presidencia
do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
Dª Carmen Diéguez González
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asiste, previa excusa: Dª. Carme Hermida Gulías.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
1.- LICENZAS URBANÍSTICAS
2.- CONTRATACIÓN. DEVOLUCIÓN DE AVAIS.
3.- SUBVENCIÓNS: SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO
4.- PROPOSTAS DE ALCALDÍA
5.- ROGOS E PREGUNTAS.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
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legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
1.1. A D. ANTONIO NOYA PUMAR, en representación de PROGAEYCO S.L., licenza para
construción dunha vivenda unifamiliar en O Sisto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado pola arquitecta Mercedes Rosón Varela.
Expediente núm: 312.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 6.08.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio Ambiente de
“productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de decembro).
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal de obra,
con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de
novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra
asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: MERCEDES ROSÓN VARELA.
-Arquitecto técnico director: FRANCISCO GONZÁLEZ VARELA.
-Edificabilidade: 0,199 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+BC, 5,80 m.
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-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 17,29% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 10,88
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 4 m. Pendente máxima de cuberta: 30º. Altura do
cumio: 3,47 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 118.000,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.360,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 199,52 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.679,52 euros.

1.2. A D. MANUEL OTERO MOSQUERA E OUTRA, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado polo arquitecto
Hossein Keshavarz Manesh.
Expediente núm: 313.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 12.03.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio Ambiente de
“productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de decembro).
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal de obra,
con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de
novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra
asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: HOSSEIN KESHAVARZ MANESH.
-Arquitecto técnico director: MARÍA PAZ PÉREZ SUÁREZ.
-Edificabilidade: 0,19 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: S+B+BC, 5,76 m.
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-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 10,29% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 10,88
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 7,80 m. Pendente máxima de cuberta: 27º. Altura do
cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 128.000,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.680,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 205,10 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.885,10 euros.

1.3. A D. FERNANDO FÉLIX BUELA CALVO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Reis “Veiga do Outeiro”, finca nº 617, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Pablo Castro Pais.
Expediente núm: 314.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 18.06.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio Ambiente de
“productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de decembro).
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal de obra,
con antelación a súa construción.
-A distancia dende calquera parte da edificación o eixo das pistas será de mais de oito e seis
metros respectivamente.
-O sistema de tratamento de augas grises será tal que ao menos depure as augas provenentes das
duchas e bañeiras, sendo a auga depurada utilizada nos WC. A eficiencia do sistema así como o
cumprimento do Decreto 262/2007 será observado na obtención da licenza de primeira
ocupación.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de
novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra
asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
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-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: PABLO CASTRO PAIS.
-Arquitecto técnico director: MARÍA FERNÁNDEZ BLANCAFORT.
-Edificabilidade: 0,248 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 5,23 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 18,75% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 15,83
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 4 m. Pendente máxima de cuberta: 15º. Altura do
cumio: <3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 128.734,54 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.574,69 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 199,56 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.894,25 euros.

1.4. A D. JUNYONG WU, licenza para acondicionamento dun local destinado a bazar, segundo
proxecto redactado polos enxeñeiros Fidel Gude Sampedro e Javier González Casanova, en
Urbanización Braña dos Alféreces, bloque 2, baixo A, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 315.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o artigo 104 da
Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia parcial.
-Dará cumprimento das condicións do dictamen ambiental do expte MA962A 2008/001009-1, de
data 22.10.2008, sobre seguridade contra incendios, contaminación acústica, residuos etc.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 178,98 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 256,20 €.
Total: 435,18 €.
1.5. D. JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ, licenza para construción de un muro de contención de
terras da propia finca nº 137, para evitar derrube e danos sobre a finca lateral en Regoufe,
parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto José E. Domenech de Aspe.
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Expediente núm: 316.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto técnico presentado, respetando as cotas de terreno de xeito
que non existan operacións que disminuan a superficie cultivable, así como calquera outra que
altere a rede de rego ou sistema de drenaxe de solos nin cambio de uso que indican as normas
subsidiarias.
-Cumpriranse as condicións da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural
de Galicia referentes o solo rústico.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 452,35 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 512,35 €.
1.6. A D. JOSÉ LUIS MIRA LISTA, licenza para construción de un cerre con pedra e malla,
polo fronte, lateral e fondo nas fincas nº 1571 e 1572, en Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 317.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a distancia mínima de 8 metros do eixe da pista pública en cumprimento das
condicións do plano de aliñacións das normas subsidiarias.
-Respetará o resto das condicións que indica a licenza de construción da vivenda referentes ao
fonte da parcela.
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Augas de Galicia.
-Respetará as cotas de terreno de xeito que non existan operacións que disminuan a superficie
cultivable, así como calquera outra que altere a rede de rego ou sistema de drenaxe de solos nin
cambio de uso que indican as normas subsidiarias no solo rústico.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 102,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 162,66 €.
1.7. A Dª. Mª TERESA NOVO SALGADO, licenza para construción de un muro de contención
na finca nº 371 de Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 318.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto técnico modificado, presentado en data 8.10.2008, dando
cumprimento das condicións urbanísticas de cerres e respetendo o posible sistema de regas e
drenaxe de solos.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 239,01 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 299,01 €.
1.8. A D. REMIGIO CHICO CUENCE, licenza para construción de un cerre de 60 ml., na finca
nº 9, segundo plano de situación, en A Silva, parroquia de Lampai.
Expediente núm: 319.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na mesma cota
que a pista actual desprazando a cuneta ata o borde do cerre. Na esquina farase chafran.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 €.
1.9. A D. MIGUEL PICÓN CRUCES, licenza para construción de un cerre de 45 ml., polo
fronte da finca, en Adrán, parroquia de Calo.
Expediente núm: 320.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia que indique a Deputación Provincial, situando a base do cerre na
mesma cota que a estrada actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Contará coa autorización da Deputación Provincial.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,89 €.
1.10. A D. MODESTO PEREIRO CARNEIRO, licenza para construción de un cerre de 80 ml.,
segundo plano de situación, en Fornelos, parroquia de Raris.
Expediente núm: 321.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase a 5 metros do eixe da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 €.
1.11. A D. RAMÓN FRAGA LIÑARES, licenza para construción de un cerre de 48,50 ml., na
finca nº 604-605, da concentración parcelaria de Luou.
Expediente núm: 322.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na mesma cota
que a pista actual desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 30,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 90,22 €.
1.12. A D. JOSÉ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, licenza para construción de un cerre de 25 ml., no
fronte da parcela situada en Insua “Gandarela”, parroquia de Luou.
Expediente núm: 323.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 15,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 75,56 €.
1.13. A D. ISMAEL BOISA MARTÍNEZ, licenza para construción de un cerre de 47 ml., na
finca nº 620, de “Cascalleira”, parroquia de Calo.
Expediente núm: 324.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre entre lindes gardará a distancia mínima de retranqueo de 6 metros ao
eixe da pista e cumprirá as condicións xerais dos cerres das normas provinciais, art. 17.b.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O cerre será de dúas filas de bloque, postes e aramio, revestido e pintado,
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 29,24 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 89,24 €.
1.14. A D. ANTONIO NOYA FRANQUEIRA, licenza para construción de un cerre de 57ml., en
Mazas-Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 325.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 35,47 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 95,47 €.
1.15. A Dª. Mª ISABEL GIL RÍOS, licenza para retellado da vivenda de 97 m2 en A Torre s/n,
parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 326.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-As obras serán menores e as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente a que
se refire o artigo 103 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, referido os deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente
realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 60,35 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 120,35 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.16.- Escrito asinado por D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en nome e representación de VIVIENDAS
TEO S.L., de data 2.09.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 9343, do 3.10.2008, no
que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 25.11.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en
nome e representación de VIVIENDAS TEO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
(expte O-20/08), para un edificio de doce vivendas, garaxes, locais e rochos en Montouto,
parroquia de Cacheiras (EDIFICIO JAZMINES), segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 192/01, de data 28.09.2001.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 721,15 €.

1.17.- Escrito asinado por Dª. BELÉN BOQUETE REY, en representación de BALEA
INMOBILIARIA GALLEGA, S.L., de data 8.04.2008, con rexistro de entrada no Concello núm.
2709, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 24.11.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. BELÉN BOQUETE REY,
en representación de BALEA INMOBILIARIA GALLEGA, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN (expte O-21/08), para unha vivenda unifamiliar en Cobas, parcela A, Os Tilos,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 3/05, de data 10.01.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
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1.18.- Escrito asinado por Dª. BELÉN BOQUETE REY, en representación de BALEA
INMOBILIARIA GALLEGA, S.L., de data 8.04.2008, con rexistro de entrada no Concello núm.
2708, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 24.11.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. BELÉN BOQUETE REY,
en representación de BALEA INMOBILIARIA GALLEGA, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN (expte O-22/08), para unha vivenda unifamiliar en Cobas, parcela B, Os Tilos,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 4/05, de data 10.01.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

1.19.- Escrito asinado por Dª. BELÉN BOQUETE REY, en representación de BALEA
INMOBILIARIA GALLEGA, S.L., de data 8.04.2008, con rexistro de entrada no Concello núm.
2707, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 24.11.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. BELÉN BOQUETE REY,
en representación de BALEA INMOBILIARIA GALLEGA, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN (expte O-23/08), para unha vivenda unifamiliar en Cobas, parcela C, Os Tilos,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 318/04, de data 22.12.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

1.20.- Escrito asinado por Dª. BELÉN BOQUETE REY, en representación de BALEA
INMOBILIARIA GALLEGA, S.L., de data 8.04.2008, con rexistro de entrada no Concello núm.
2706, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 24.11.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. BELÉN BOQUETE REY,
en representación de BALEA INMOBILIARIA GALLEGA, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN (expte O-24/08), para unha vivenda unifamiliar en Cobas, parcela D e E, Os
Tilos, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 385/05 (319/04 - 5/05), de
data 28.11.2005 (22.12.2004 – 10.01.2005).
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A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

1.21.- Escrito asinado por D. JOSÉ OLVEIRA IGLESIAS, de data 4.12.2007, con rexistro de
entrada no Concello núm. 9494, do 5.12.2007, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 24.11.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ OLVEIRA
IGLESIAS, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-25/08), para unha vivenda
unifamiliar en San Domingo, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 131/98, de data 7.05.1998.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

1.22.- Escrito asinado por D. MIGUEL PAN AÑÓN, de data 5.11.2008, con rexistro de entrada
no Concello núm. 10580, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 24.11.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. MIGUEL PAN AÑÓN, a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-26/08), para unha vivenda unifamiliar en
Ameneiro, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
128/06, de data 23.08.2006.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
1.23.- Dada conta do escrito asinado por D. DAVID CAJARAVILLE CHACÓN, de data
19.11.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 10975, no que solicita prórroga da licenza
que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 28.11.2005, expediente 379/05,
para construción dunha vivenda unifamiliar no lugar de Ferreiriño, finca 692-1, parroquia de
Reis; visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en data 20.11.2008 e demais
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documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. DAVID CAJARAVILLE CHACÓN (expte. P-18/08), en base ao artigo 197.2
da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior ao
inicialmente acordado (tres anos).
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE TITULARIDADE.
1.24.-Dada conta do escrito asinado por D. Enrique Perol Rama, en representación de GRUPO
URBANÍSTICO DE INVERSIONES TRAZA S.L. e por D. Jesús Augusto Sánchez Furelos e
Dª. Genma María Gracia Fernández, de data 13.10.2008, con rexistro de entrada no Concello
núm. 9745, do 16.10.2008, no que se solicita o cambio de titularidade da licenza urbanística que
lle concedera a Xunta de Goberno Local, en sesión de data 19.08.2005, expediente 251/05 a
GRUPO URBANÍSTICO DE INVERSIONES TRAZA S.L., para construción dunha vivenda
unifamiliar na finca nº 1157, en Socastro, parroquia de Calo, pasando a nome de D. JESÚS
AUGUSTO SÁNCHEZ FURELOS e Dª. GENMA MARÍA GRACIA FERNÁNDEZ; a Xunta
de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, pasando a nome de D. JESÚS
AUGUSTO SÁNCHEZ FURELOS e Dª. GENMA MARÍA GRACIA FERNÁNDEZ (expte.
CT-5/08), debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva
licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
1.25.-Dada conta do escrito asinado por D. MANUEL CASTRO ESCARIZ, xunto co o escrito
de conformidade de D. Fernando Romero Baleato, de data 29.10.2008, con rexistro de entrada no
Concello núm. 10379, do 30.10.2008, no que se solicita o cambio de titularidade da licenza
urbanística que lle concedera a Xunta de Goberno Local, en sesión de data 5.05.2008, expediente
135/08 a D. Fernando Romero Baleato, para construción dunha vivenda unifamiliar en Solláns,
parroquia de Calo, pasando ao seu nome; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, pasando a nome de D.
MANUEL CASTRO ESCARIZ (expte. CT-6/08), debendo suxeitarse ás mesmas condicións
baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
D) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN PARA A CONCESIÓN DE LICENZA.
1.26.- Vista a solicitude presentada por D. JUAN JESÚS VALIÑO BASCOY, con CIF/NIF:
33.202.915-T, de data 23.04.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 3465, no que
solicita que se tramite a autorización autonómica para construción dun alpendre destinado a usos
agrícolas, no lugar de Lamas, parroquia de Cacheiras.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal de data 25.09.2008.
Considerando que o expediente foi sometido a información pública durante un prazo de vinte
días, mediante inseción de anuncio no diario El Correo Gallego do 14.05.2008 e no taboleiro de
anuncios do Concello, non formulándose durante o citado período alegacións, tal e como se
desprende do Certificado de Secretaría de data 10.06.2008, incorporado ao expediente.
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En virtude do exposto e de conformidade co art. 41 da Lei 9/2002, de 31 de decembro, de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, na redacción dada pola Lei
15/2004, de 29 de decembro, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
Primeiro.- Informar favorablemente o expediente AA-2/08, de solicitude de construción dun
alpendre destinado a usos agrícolas, no lugar de Lamas, parroquia de Cacheiras.
Segundo.- Dar traslado do expediente completo á Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Transporte, para o outorgamento, no seu caso, de autorización autonómica.
E) LICENZAS URBANÍSTICAS-APERTURAS
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL
1.27.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. JUNYONG WU, CIF/NIF: X-7550503-V
(expte. 6/08), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a bazar, a emprazar en
Cacheiras, Braña dos Alfereces, bloque 3, baixo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
22.10.2008, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JUNYONG WU, a licenza provisional para o establecemento dun local
destinado a bazar, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos de
conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente
e Desenvolvemento Sostible do expediente núm. MA962A 2008/001009-1:
-.Deberá cumprir co disposto no Real Decreto 2267/2004 de 3 de decembro que aproba o
Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais (BOE de 17 de
decembro).
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica, no
seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e nas
respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se poderá
inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor autorizado.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva,
para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá
solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico
director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos
términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
1.28.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. JOSÉ TOUCEDA TÚÑEZ, en
representación de CARBOEIRO NOROESTE S.L., con CIF/NIF: B-70133012 (expte. 14/04),
para licenza de apertura dun local destinado a restaurante, en Rúa de Francos, parroquia de Calo,
e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de
Sanidade do 21.10.2008 e da acta de comprobación de data 18.11.2008 redactada polo arquitecto
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municipal e o arquitecto técnico municipal en función de inspección urbanística, e asinada polo
representante da empresa D. José Touceda Tuñez para o inicio da actividade; a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ TOUCEDA TÚÑEZ, en representación de CARBOEIRO NOROESTE
S.L., a licenza definitiva para apertura dun local destinado a RESTAURANTE.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe 671.5)
por importe de: 38,57 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.29.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. RAMÓN DAPENA CORDO, en
representación de DAPENA CORDO AUTO S.L.L., con CIF/NIF: B-70029426 (expte. 13/05),
para licenza de apertura dun local destinado a taller de reparación de vehículos, en Ameneiro,
parroquia de Calo, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Sanidade do 30.11.2006 e da acta de comprobación de data 6.11.2008 redactada
polo arquitecto municipal e o arquitecto técnico municipal en función de inspección urbanística,
e asinada polo representante da empresa D. Ramón Dapena Cordo para o inicio da actividade; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. RAMÓN DAPENA CORDO, en representación de DAPENA CORDO AUTO
S.L.L., a licenza definitiva para apertura dun local destinado a TALLER DE REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe 691.1)
por importe de: 208,75 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.30.- Visto o expediente instruido ao efecto por ECOMÁS SUPERMERCADOS S.L., con
CIF/NIF: B-15368368 (expte. 9/06), para licenza de apertura dun local destinado a supermercado
– Gadis, en As Galanas, parroquia de Calo, e dada conta do informe favorable emitido pola
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 3.05.2007 e da acta de comprobación de
data 6.11.2008 redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto técnico municipal en función
de inspección urbanística, e asinada pola representante da empresa Dª. Raqieñ Ra,ps Siaba para o
inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a ECOMÁS SUPERMERCADOS S.L., a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a SUPERMERCADO – Gadis.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe 647.4)
por importe de: 550,51 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.31.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. VICTOR MÉNDEZ ANTA, en
representación de NÚÑEZ GALICIA S.A., con CIF/NIF: A-15.037.278 (expte. 10/07), para
licenza de apertura dun local destinado a taller concesionario de vehículos, en As Galanas,
parroquia de Calo, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Sanidade do 27.06.2008 e da acta de comprobación de data 6.11.2008 redactada
polo arquitecto municipal e o arquitecto técnico municipal en función de inspección urbanística,
e asinada polo representante da empresa D. Victor Méndez Anta para o inicio da actividade; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
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1º) Conceder a NÚÑEZ GALICIA S.A., a licenza definitiva para apertura dun local destinado a
TALLER CONCESIONARIO DE VEHÍCULOS.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafes 654.1 e
691.2) por importe de: 485,24 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.32.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. LILIANA GRACIELA VÁZQUEZ
RODRÍGUEZ, con CIF/NIF: 45.872.293-N (expte. 1/08), para licenza de apertura dun local
destinado a taller de lavado e engrase de vehículos con exposición e venda, en Montouto,
parroquia de Cacheiras, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial
da Consellería de Sanidade do 15.10.2008 e da acta de comprobación de data 6.11.2008
redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto técnico municipal en función de inspección
urbanística, e asinada pola representante da empresa Dª. Liliana Graciela Vázquez Rodríguez
para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. LILIANA GRACIELA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, a licenza definitiva para
apertura dun local destinado a TALLER DE LAVADO E ENGRASE DE VEHÍCULOS CON
EXPOSICIÓN E VENDA.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe 654.1)
por importe de: 68,43 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
DEVOLUCIÓN DE AVAIS URBANÍSTICOS.
Dase conta da solicitude presentada por “Roo Montajes Eléctricos, S.L.” con data de 09/10/2008
(rex. entrada nº 9.500), solicitando a devolución da fianza relativa á execución da obra para a
instalación da L.M.T.S., CTC e RBT Feros-Devesa Sur”, consistente nun aval bancario do Banco
Pastor, constituido en maio de 2008 por importe de 900 euros.

Vistos os informes favorables do arquitecto técnico municipal en función de inspección
urbanística, de data 31.10.2008, e de Intervención da mesma data, a Xunta de Goberno Local,
por unanimidade dos presentes, acorda:
Primeiro.- Proceder á cancelación do aval bancario depositado por “Roo Montajes Eléctricos,
S.L.”, por importe de de 900 euros, para a instalación da L.M.T.S., CTC e RBT Feros-Devesa
Sur”.
Segundo.- Devolver o expediente ó departamento de Intervención para a xestión do mesmo.

2º) CONTRATACIÓN: DEVOLUCIÓN DE AVAIS
2.1. Dase conta da solicitude presentada por “Saúde e deporte de Galicia, S.L. (SADEGA)”, con
data de 29/10/2008 (rex. entrada nº 10.309), na que pide a devolución do aval bancario de La
Caixa, constituido en xuño de 2008 por importe de 2.241,16 euros, como garantía definitiva do
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contrato do “Servizo de socorrismo, control de acceso, mantemento, conservación, limpeza e
posta a punto das piscinas municipais dos Tilos e de Luou do Concello de Teo na tempada
2008”.
Vistos os informes favorables da concelleira delegada de Cultura, Deportes e Comunicación
Social, de data 20.11.2008, e de Intervención da mesma data, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos presentes, acorda:
Primeiro.- Proceder á cancelación do aval bancario depositado por “Saúde e deporte de Galicia,
S.L. (SADEGA)”, por importe de 2.241,16 euros, como garantía definitiva do contrato do
“Servizo de socorrismo, control de acceso, mantemento, conservación, limpeza e posta a punto
das piscinas municipais dos Tilos e de Luou do Concello de Teo na tempada 2008”.
Segundo.- Devolver o expediente ó departamento de Intervención para a xestión do mesmo.

2.2. Dase conta da solicitude presentada por “Touriño y Cebro, S.L.”, con data de 30 de
setembro de 2008 (rex. entrada nº 9.190), na que pide a devolución de aval bancario de Caixa
Galicia, constituido en xuño de 1994 por importe de 231.285 pesetas (1.390,05 euros), como
garantía definitiva da obra “Proxecto de alumeado público de Montouto”.
Vistos os informes favorables do técnico municipal, de data 29.10.2008 e de Intervención de
data 19.11.2008, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, acorda:
Primeiro.- Proceder á cancelación do aval bancario depositado por “Touriño y Cebro, S.L”, por
importe de 1.390,05 euros, como garantía definitiva da obra “Proxecto de alumeado público de
Montouto”.
Segundo.- Devolver o expediente ó departamento de Intervención para a xestión do mesmo.

3º) SUBVENCIÓNS: SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO.
Estando o Concello interesado en abrir un procedemento para a concesión de subvencións a
entidades sen fins de lucro.
Visto o informe de Intervención de data 28.11.2008, no que se sinala que existe crédito axeitado
e suficiente nas partidas 422/489.00, 451/489.00, 452/489.00, 463/489.03 e 533/489.00 do
vixente orzamento de 2008 para facer fronte ó outorgamento das subvencións a conceder.
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, acorda:
Primeiro.- Convocar o procedemento para conceder as subvencións a entidades sen fins de
lucro.
Segundo.- Aprobar as bases que rexerán dita convocatoria, e que se transcriben a continuación.
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O prazo para a presentación de solicitudes, tal e como establecen ditas bases, é de trinta días
naturais, contados a partir do día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
BASES E CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A
ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO DO CONCELLO DE TEO
Estas bases teñen por obxecto establecer os criterios e o procedemento para conceder as
subvencións municipais, de acordo cos principios de obxectividade, publicidade, libre
concorrencia e igualdade para a realización de actividades ou prestar os servizos que
complementen ou suplan as atribuídas á competencia municipal; ou que, en xeral, contribúan ao
fomento dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños do municipio.
1.- Credito orzamentario
As subvencións obxecto desta convocatoria, efectuaranse con cargo ás partidas orzamentarias
que de seguido se indican:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

CREDITO
MAXIMO

422/489.00

Ensino, subvencions correntes

90.000 €

451/489.00

Cultura, subvencións correntes

80.000 €

452/489.00

Deportes,subvencións correntes

60.000 €

463/489.03

Comuncación social e participación cidadá

22.000 €

533/489.00

Medio natural

12.000 €

TOTAL

264.000 €

O importe máximo da convocatoria ten carácter estimado, polo que, en todo caso, a concesión
das subvencións quedará condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento
da resolución da concesión.
A distribución entre as distintas partidas orzamentarias ten carácter estimativo, polo que a
alteración de dita distribución poderá realizarse polo órgano concedente sen que en ningún caso
poida superarse o importe global máximo previsto na convocatoria.
2.- Gastos subvencionables
1. Poderán ser obxecto de subvención os gastos derivados de realización de actividades e
mantemento de locais ou instalacións dos solicitantes realizados no periodo 2008.
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2. En ningún caso terán o carácter de subvencionables os gastos derivados da adquisición de
bens inventariables, tales como bens inmobles, vehículos, equipos informáticos, maquinaria e en
xeral aqueles bens que teñan a consideración de inversión ou equipamento. Tampouco serán
obxecto de subvención os gastos financeiros, notariais, rexistrais, periciais, multas, sancións e
recargos administrativas ou penales, nin os tributos directos a cargo dos beneficiarios.
3. Únicamente serán subvencionables os gastos que respondan de maneira inequívoca á natureza
da actividade subvencionada e se realizaran no ano 2008. Entenderase como data de realización
dos gastos a data de emisión das correspondentes facturas, sen que sexa preciso que estean
efectivamente pagados no prazo de xustificación da subvención.
3.- Destinatarios/as
Poderán solicitar estas subvencións: as
cumpran os seguintes requisitos:
-

asociacións, clubes ou comités organizadores que

Carecer de fins de lucro.
Estar inscritas no Rexistro municipal de asociacións do Concello de Teo, ou telo solicitado
na data de petición.
Desenvolver as súas actividades preferentemente no termo municipal, ou no caso de
efectuarse fóra deste, deberá tratarse de actividades que suplan ou complementen ás
atribuídas ao Concello de Teo.
Non ter pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Teo no
exercicio anterior, ou ter desistido de forma motivada e por escrito.
Estar ao corrente das obrigas tributarias co Concello de Teo
Así como cumprir cos requisitos establecidos no artigo 13 da Lei 38/2003 do 17 de
novembro, xeral de subvencións (LXS).

4.- Documentación.
1. Deberá presentarse no Rexistro xeral do Concello de Teo a seguinte documentación para a
solicitude da subvención:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)

Fotocopia compulsada do DNI do representante ou apoderado único da agrupación.
Solicitude (modelo normalizado)
Memoria (modelo normalizado)
Acreditación de estar ao corrente no cumprimento das obrigas con Facenda (modelo
normalizado). Cando o importe da subvención solicitada sexa superior a 3,000 euros,
deberá aportarse certificación expedida pola Axencia Estatal de Administración
Tributaria.
Declaración xurada de non estar incurso en ningunha das causas do artigo 13.2 da LXS.
(modelo normalizado)
Declaración de estar ó corrente coas obrigas coa Seguridade Social. (modelo
normalizado). Cando o importe da subvención solicitada sexa superior a 3,000 euros,
deberá aportarse certificación expedida polo órgano competente da Seguridade Social.
Declaración doutras axudas e subvencións públicas (modelo normalizado)
Certificación de datos bancarios (modelo normalizado)
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i) Declaracion de inscripción no Rexistro Municipal de Asociacións (modelo normalizado)
j) Certificación do número de socios da entidade (modelo normalizado)
k) Certificacións emitidas polas entidades beneficiarias acreditativas do uso de locais sociais
por ditas entidades e onde se indiquen os actos e datas en que se utilizou, ou no seu caso,
carteis informativos dos actos, demostrativos do uso do local social por entidades on
titulares do local.
2. O importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal cantidade que, illadamente ou en
concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou doutros entes
públicos ou privados, supere o custo total da actividade a realizar polo beneficiario.
3. As subvencións reguladas nas presentes bases son compatibles con outras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, sin perxuízo do establecido na normativa reguladora de aquelas, e
sempre que se cumpra o requisito previsto no apartado anterior.
4. O órgano instructor revisará os expedientes de solicitudes e verificará que conteñan a
documentación esixida. Se resultara que a documentación está incompleta ou defectuosa,
requirirase ao solicitante para que no prazo de dez días a partir da data de notificación, achegue a
documentación necesaria ou corrixa os defectos observados, facéndolle saber que, no caso de
incumprimento, entenderase que desiste da súa solicitude.
5.- Prazo de solicitude
O prazo para presentar as solicitudes é trinta días naturais, contados a partir do día seguinte da
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
6.- Réxime de concesión de subvencións
1. O procedemento de concesión das subvencións será o de concurrencia competitiva.
2. O órgano competente para a concesión será a Xunta de Goberno Local, á vista da avaliación
da Comisión Avaliadora e a proposta do órgano instructor.
3. O órgano instructor do procedemento será a Concelleira de Cultura, Deportes. O instructor
poderá realizar de oficio cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento
e comprobación dos datos en virtude dos cales dictarase a proposta de resolución.
4. A Comisión de Avaliación estará formada por:
Presidente:
Secretario:
Vocais:

Concelleira de Cultura e Deportes ou persoa en quen delegue.
Concelleiro de Servizos Sociais ou persoa en quen degue.
Concelleira de Educacion ou persoa en quen delegue.
Animadora cultural do Concello ou persoa en quen delegue.

7.- Criterios de avaliación
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O órgano correspondente concederá as axudas e subvencións, segundo os criterios que a
continuación se sinalan, de forma que cada solicitante poderá obter 10 puntos máximo,
repartidos como segue:
1.- O carácter continuo, e non simplemente ocasional, das actividades programadas: ata 3 puntos.
2.- Proxección social na comunidade das actividades propostas: ata 2 puntos.
3.- Contribución económica da entidade: ata 1 punto.
4.- Número de socios da asociación: ata 1 punto.
5.- Uso de locais sociais para actividades alleas á entidade: ata 3 puntos.

8.- Obrigas dos beneficiarios/as
1. Serán obrigas das entidades beneficiadas:
a) Realizar as actividades obxecto de subvención.
b) Acreditar o cumprimento da finalidade para a que se concede a subvención, coa presentación
dos documentos xustificativos (orixinais ou copias compulsadas) dos gastos realizados.
c) Someterse ás actuacións de comprobación por parte do Concello e as de control financeiro
que corresponda á Intervención municipal, así como facilitar a información que o Consello
de Contas de Galicia lles requira.
d) Comunicarlle ao Concello, tan pronto como se coñeza, a concesión de subvencións
solicitadas a outras entidades públicas ou privadas para o mesmo fin.
e) Sinalar en todo tipo de publicidade que a actividade subvencionada conta co financiamento
do Concello de Teo, indicando “subvenciona Concello de Teo”.
f) Asumir todas as responsabilidades legais e civís das actividades que se realizan.
g) Cumprir con calquera outra obriga disposta no artigo 14 da LXS.
2. O incumprimento dalgunha destas obrigas poderase resolver coa suspensión do pagamento da
subvención ou co seu reintegro.
9.- Notificación e publicidade da resolución
1. O acordo da Xunta de Goberno polo que se resolva o procedemento será notificado
individualmente ós beneficiarios, para que nun prazo de 10 días comuniquen a súa
aceptación ou renuncia á subvención concedida. Transcurrido o prazo sin manifestación
expresa dos beneficiarios, entenderáse aceptada tácitamente a subvención concedida.
2. O prazo de resolución do procedemento e notificación será de 2 meses dende o remate
do prazo de presentación de solicitudes. O vencemento deste prazo sin resolución expresa
suporá a desestimación por silencio administrativo da solicitude presentada.
10.- Documentación para a xustificación
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1. A xustificación da subvención farase coa presentación no Rexistro xeral do Concello dos
seguintes documentos:
a) Memoria de actuación xustificativa debidamente cuberta, segundo o modelo normalizado
facilitado polo Concello.
b) Memoria económica xustificativa debidamente cuberta,e segundo modelo normalizado.
c) Acreditación da realización de gastos, da forma seguinte:
- As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades que xeren gastos de
persoal, xustificaranse mediante facturas ou nóminas orixinais, ou as súas fotocopias
debidamente compulsadas.
- Os gastos relacionados coa adquisición de material (que non poderá ter o carácter de
investimento ou equipamento) ou prestación de servizos xustificaranse coas correspondentes
facturas, ou as súas fotocopias debidamente compulsadas (ou documentos acreditativos do
gastos sustitutivos da factura contemplados no artigo 4 do RD 1496/2003 representativos dos
gastos realizados), que deberán gardar relación entre a actividade e o material adquirido. As
facturas deberán conter, como mínimo, os seguintes requisitos:
• Nome, razón social e NIF ou CIF de quen emite a factura.
• Desglose do IVE ou imposto correspondente; no caso de exención, deberá facerse constar
expresamente na factura.
• Descrición, polo miúdo, do servizo prestado.
• Número de factura, data e lugar de emisión e denominación de “factura”.
- En ningún caso se admitirán como xustificante de gastos as cantidades satisfeitas ao Concello
de Teo polo uso das súas instalacións municipais, nin as correspondentes a actividades en
cuxa financiación participase o Concello de Teo.
2. As entidades beneficiarias deberán presentar xustificantes, como mínimo, por un importe
equivalente ó importe da subvención concedida polo Concello de Teo. No caso de que os gastos
xustificados sexan inferiores a dito importe, a contía da subvención reducirase
proporcionalmente ós gastos xustificados.
Asimesmo, si a suma dos ingresos, subvencións ou axudas obtidas para a realización da
actividade subvencionada supera os gastos realizados, reducirase o importe da subvención na
contía en que os ingresos obtidos superen os gastos totais.
3. No caso de que a xustificación presentada presentase defectos ou erros, darase ó beneficiario
un prazo de 10 días para a súa subsanación. De non presentarse dita subsanación, terase por non
presentada a xustificación, sin que se produzca interrupción algunha do prazo de xustificación, e
quedando o beneficiario a presentar unha nova conta xustificativa de acordo coas presentes
Bases.
11.- Prazo de xustificación
O prazo máximo de presentación de xustificación será de 1 mes dende a notificación da
concesión.
De non presentar a xustificación dentro do prazo establecido nestas bases, ou non desistir de
forma motivada e por escrito dentro do mesmo prazo, entenderase que desiste da subvención
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concedida, entendéndose perdido o dereito ao seu cobramento procedéndose á anulación do
correspondente compromiso, por resolución da Alcaldía.
12.- Pagamento da subvención
O órgano competente para a aprobación das contas xustificativas será a Alcaldía. O pagamento
da subvención realizarase unha vez presentadas e aprobada a conta xustificativa correspondente.
Excepcionalmente, e previa solicitude do beneficiario, o órgano competente para a concesión das
subvencións poderá acordar o abono da subvención con anterioridade á xustificación, por razóns
excepcionais que deberán ser debidamente acreditadas na solicitude.
Disposición derradeira
Para o non previsto nesta convocatoria será de aplicación o disposto na Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, o
Real Decreto 887/2006, Regulamento de Subvencións, e no Regulamento de Subvencións do
Concello de Teo.
4º) PROPOSTAS ALCALDÍA
Entrados neste punto, non se presenta ningunha.
5º) ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto, non se formula ningún.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e cincuenta e cinco minutos, de
orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria,
dou fe.
O alcalde

A secretaria xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 15 DE DECEMBRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 13:15 horas do día 15 de decembro de 2008,
reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
Dª Carmen Diéguez González
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asiste, previa excusa: Dª. Carme Hermida Gulías
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da
Xunta de Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos
incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 17.11.2008, 28.11.2008 E
01.12.2008.
2. LICENZAS URBANÍSTICAS
3. LICENZAS DE APERTURA
4. CONTRATACIÓN:
4.1. INICIO EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DO CONTRATO DA PISCINA MUNICIPAL.
4.2. APROBACIÓN CERTIFICACIÓNS DA OBRA DA ESCOLA INFANTIL DA RAMALLOSA.
5. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
6. ROGOS E PREGUNTAS

1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 17.11.2008,
28.11.2008 E 01.12.2008.
Acta da sesión ordinaria do día 17 de novembro de 2008
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O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 17/11/08.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade
dos presentes
Acta da sesión extraordinaria do día 28 de novembro de 2008
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 28/11/08.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade
dos presentes
Acta da sesión ordinaria do día 01 de decembro de 2008
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 01/12/08.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade
dos presentes

2. LICENZAS URBANÍSTICAS

3. LICENZAS DE APERTURA

4. CONTRATACIÓN:
4.1. INICIO EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DO CONTRATO DA PISCINA
MUNICIPAL.
4.2. APROBACIÓN CERTIFICACIÓNS DA OBRA DA ESCOLA INFANTIL DA
RAMALLOSA.
4.2.1 APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN QUINTA DA OBRA DA ESCOLA
INFANTIL DA RAMALLOSA.
Vista a certificación quinta da obra

de “CONSTRUCCIÓN DUNHA ESCOLA

INFANTIL EN A RAMALLOSA, TEO”, asinada pola empresa contratista,
HERMANOS VIGO OTERO, S.L., e polo director facultativo da obra, D. IGNACIO
SOTO GONZÁLEZ, de data 30/11/2008, acompañada da factura correspondente polo
mesmo importe, que ascende a 106.259,56 €.
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Visto que a citada certificación foi fiscalizada de conformidade polo Interventor con
data de 15/12/2008.
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda e no artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº
257/2007).

En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros, acorda:
Primeiro.-Aprobar e ordear o pagamento da certificación quinta da obra referida, así
como da factura anexa correspondente, polo importe de 106.259,56 €.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería municipais ós
efectos oportunos.

4.2.2. APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN SEXTA E ÚLTIMA DA OBRA DA
ESCOLA INFANTIL DA RAMALLOSA.
Vista a certificación sexta e última da obra de “CONSTRUCCIÓN DUNHA ESCOLA
INFANTIL EN A RAMALLOSA, TEO”, asinada pola empresa contratista,
HERMANOS VIGO OTERO, S.L., e polo director facultativo da obra, D. IGNACIO
SOTO GONZÁLEZ, de data 11/12/2008, acompañada da factura correspondente polo
mesmo importe, que ascende a 161.713,99 €.

Visto que a citada certificación foi fiscalizada de conformidade polo Interventor con
data de 15/12/2008.
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda e no artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº
257/2007).

En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros, acorda:
Primeiro.-Aprobar e ordear o pagamento da certificación sexta e última da obra
referida, así como da factura anexa correspondente, polo importe de 161.713,99 €.
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Segundo.- Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería municipais ós
efectos oportunos.

5. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto, non se presenta ningunha.

6. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto, non se formula ningún.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as trece horas e corenta minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu,
Secretaria, dou fe.
O Alcalde,

A Secretaria Xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 29 DE DECEMBRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:10 horas do día 29 de decembro de 2008, reuníronse en
primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido relacionados, baixo a presidencia
do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carme Hermida Gulías
D.ª Carmen Diéguez González
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asiste, previa excusa: D. Andrés Fernández Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
1.- LICENZAS DE APERTURA
2.- FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL
1º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
1.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. JOSÉ TOUCEDA TÚÑEZ, en representación de
CARBOEIRO NOROESTE S.L., con CIF/NIF: B-70133012 (expte. 13/04), para licenza de

apertura dun local destinado a vivenda de turismo rural, en Rúa de Francos, parroquia de Calo, e
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dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade
do 21.10.2008 e da acta de comprobación de data 12.12.2008 redactada polo arquitecto
municipal e asinada polo representante da empresa D. José Touceda Tuñez para o inicio da
actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ TOUCEDA TÚÑEZ, en representación de CARBOEIRO NOROESTE S.L., a
licenza definitiva para apertura dun local destinado a VIVENDA DE TURISMO RURAL.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe 685) por
importe de: 60,00 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

1.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. ADELAIDA SANTÍN GARABAL., con
CIF/NIF: 44.832.492-H (expte. 7/07), para licenza de apertura dun local destinado a taller textil,
en Montouto, estrada a Penelas, 2 nave, e dada conta do informe favorable emitido pola
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 19.12.2008 e da acta de comprobación de
data 23.12.2008 redactada polo arquitecto municipal e asinada pola representante da empresa Dª.
Adelaida Santín Garabal para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. ADELAIDA SANTÍN GARABAL, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a TALLER TEXTIL.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe 453.2)
por importe de: 222,19 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2º) FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL
Dase conta da proposta da alcaldía de data 26/12/2008, que se recolle a continuación:
“Proposta da Alcaldía sobre o Fondo Estatal de
investimento local e o Fondo especial do Estado para a
dinamización da economía e o emprego
O Real Decreto-Lei 9/2008 do día 28 de novembro de 2008, aprobou a creación dun Fondo estatal de
investimento local e dun Fondo especial do Estado para a dinamización da economía e do emprego.
Compatibilizando os obxectivos de satisfacer necesidades urxentes do Concello e de enfrontar
investimentos dotacionais e de servizos básicos que dende a capacidade económica exclusiva do
2

concello resultan inviables, e vistas as propostas formuladas polos distintos grupos municipais, esta
Alcaldía propón á Xunta de Goberno Local
Primeiro.- Aprobar a realización do investimento proxectado para as obras que de seguido se relacionan,
polas contías que así mesmo se indican, solicitando para a súa execución os recursos do Fondo estatal
de investimento Local.
1.- Construción do Cemiterio Municipal na parcela municipal destinada a este fin, por un importe de
580.000
2.- Axeitamento do vial Os Verxeis- Oza (Concello de Teo), por un importe de 157.017,22 €
3.- Axeitamento do vial Cacheiras-Noenlles-Río Sta Lucía, por un importe de 200.931,44 €
4.-Afirmado e acondicionamento de pista Pontevea-Pazos, por un importe de 57.058,22 €
5.- Abastecemento e saneamento en Mallos (Teo), por un importe de 204.679,34€
6.- Saneamento en Bustelo (Luou) , por un importe de 22.268,00 €
7.- Acondicionamento do local existente en Torre-Cacheiras, por un importe de 35.427,66 €
8.-Instalación dun aseo e pavimentación dun parque exterior na escola Infantil municipal dos Tilos,
por un importe de 20.000,00€
9.- Construción dun muro de contención en Folgueiras (Calo) , por un importe de 14.576,37 €
10.- Construción dun muro de contención en Mosteiro (Lampai) , por un importe de 10.353,45 €
11.- Instalación de parque infantil en Parque Montouto (Cacheiras), por un importe de 33.737,44€
Ascendendo o total orzamentado para estas obras a 1.336.049,14 €
Segundo.- Aprobar a realización do investimento proxectado para as obras que de seguido se relacionan,
solicitando para a súa execución os recursos do Fondo estatal de investimento Local, respectando a
prioridade que se lle asigna ata acadar o límite da partida económica asignada ao Concello de Teo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Construción de vestiarios debaixo das gradas do campo de fútbol de Cacheiras
Construción de vestiarios no pavillón da Ramallosa
Reforma integral da rúa Castiñeiro na urbanización Os Tilos
Instalación dun parque infantil en Calo, na finca municipal próxima á S.R.
Instalación dun parque infantil na parroquia de Luou
Instalación dun parque infantil na parroquia de Recesende
Instalación dun parque infantil na parroquia de Oza
Reforma e instalación de parques infantís nos colexios de Calo, A Ramallosa e Os Tilos
Reforma e instalación de parques infantís nas escolas de Cacheiras e Pontevea
Construción dun muro de contención no Ferreiriño (Reis)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Saneamento en Vilar de Arriba (Calo)
Reforma e consolidación dos edificios das escolas públicas do Concello
Reparación e reposición das aceiras da urbanización Parque Montouto
Afirmado e acondicionamento das estradas de acceso ao IES de Cacheiras
Afirmado e acondicionamento da estrada Mosteiro- A Silva (Lampai)
Afirmado e acondicionamento das pistas dos lugares de Coto e Reboredo (Bamonde)
Afirmado e acondicionamento da estrada Rotonda das Viñas-Carballal
Arranxo do tellado da escola de Rarís
Arranxo do tellado da escola de Tras do Eixo
Afirmado e acondicionamento da estrada Balcaide-Mouromorto
Asfaltado de aparcamento e construción de aceira xunto ao Colexio de Os Tilos
Asfaltado da pista que rodea e dá acceso ao Colexio de Calo
Proxecto de revisións electrotécnicas dos edificios municipais
Reforma da área recreativa de Mouromorto
Saneamento e abastecemento en Vilariño
Arranxo estrutural para eliminación de humidades no Arquivo Municipal
Reforma da nave-almacén do Concello

Terceiro.- Encargar a redacción dos proxectos técnicos precisos para a execución do presente acordo
con cargo ó Plan complementario ao fondo estatal de investimento local 2009 da Excma. Deputación
Provincial da Coruña.
Teo, a 26 de decembro de 2008
Asdo.: Martiño Noriega Sánchez
Alcade-Presidente do Concello de Teo”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes, e de conformidade co previsto no Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro (BOE de 02/12/2008) e na Resolución do MAP de 9 de decembro de 2008 (BOE
de 10/12/2008), acorda:
Primeiro.- Aprobar a realización do investimento proxectado para as obras que de seguido se
relacionan, polas contías que así mesmo se indican, solicitando para a súa execución os recursos
do Fondo estatal de investimento Local.
1.- Construción do Cemiterio Municipal na parcela municipal destinada a este fin, por un
importe de 580.000
2.- Axeitamento do vial Os Verxeis- Oza (Concello de Teo), por un importe de 157.017,22 €
3.- Axeitamento do vial Cacheiras-Noenlles-Río Sta Lucía, por un importe de 200.931,44 €
4.-Afirmado e acondicionamento de pista Pontevea-Pazos, por un importe de 57.058,22 €
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5.- Abastecemento e saneamento en Mallos (Teo), por un importe de 204.679,34€
6.- Saneamento en Bustelo (Luou) , por un importe de 22.268,00 €
7.- Acondicionamento do local existente en Torre-Cacheiras, por un importe de 35.427,66 €
8.-Instalación dun aseo e pavimentación dun parque exterior na escola Infantil municipal dos
Tilos, por un importe de 20.000,00€
9.- Construción dun muro de contención en Folgueiras (Calo) , por un importe de 14.576,37 €
10.- Construción dun muro de contención en Mosteiro (Lampai) , por un importe de 10.353,45
€
11.- Instalación de parque infantil en Parque Montouto (Cacheiras), por un importe de
33.737,44€
Ascendendo o total orzamentado para estas obras a 1.336.049,14 €
Segundo.- Aprobar a realización do investimento proxectado para as obras que de seguido se
relacionan, solicitando para a súa execución os recursos do Fondo estatal de investimento Local,
respectando a prioridade que se lle asigna ata acadar o límite da partida económica asignada ao
Concello de Teo:
1. Construción de vestiarios debaixo das gradas do campo de fútbol de Cacheiras
2. Construción de vestiarios no pavillón da Ramallosa
3. Reforma integral da rúa Castiñeiro na urbanización Os Tilos
4. Instalación dun parque infantil en Calo, na finca municipal próxima á S.R.
5. Instalación dun parque infantil na parroquia de Luou
6. Instalación dun parque infantil na parroquia de Recesende
7. Instalación dun parque infantil na parroquia de Oza
8. Reforma e instalación de parques infantís nos colexios de Calo, A Ramallosa e Os
Tilos
9. Reforma e instalación de parques infantís nas escolas de Cacheiras e Pontevea
10. Construción dun muro de contención no Ferreiriño (Reis)
11. Saneamento en Vilar de Arriba (Calo)
12. Reforma e consolidación dos edificios das escolas públicas do Concello
13. Reparación e reposición das aceiras da urbanización Parque Montouto
14. Afirmado e acondicionamento das estradas de acceso ao IES de Cacheiras
15. Afirmado e acondicionamento da estrada Mosteiro- A Silva (Lampai)
16. Afirmado e acondicionamento das pistas dos lugares de Coto e Reboredo
(Bamonde)
17. Afirmado e acondicionamento da estrada Rotonda das Viñas-Carballal
18. Arranxo do tellado da escola de Rarís
19. Arranxo do tellado da escola de Tras do Eixo
20. Afirmado e acondicionamento da estrada Balcaide-Mouromorto
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Asfaltado de aparcamento e construción de aceira xunto ao Colexio de Os Tilos
Asfaltado da pista que rodea e dá acceso ao Colexio de Calo
Proxecto de revisións electrotécnicas dos edificios municipais
Reforma da área recreativa de Mouromorto
Saneamento e abastecemento en Vilariño
Arranxo estrutural para eliminación de humidades no Arquivo Municipal
Reforma da nave-almacén do Concello

Terceiro.- Encargar a redacción dos proxectos técnicos precisos para a execución do presente
acordo con cargo ó Plan complementario ao fondo estatal de investimento local 2009 da Excma.
Deputación Provincial da Coruña.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe.
O alcalde

A secretaria xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 2 DE XUÑO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas e dez minutos do día 2 de xuño de 2008, reuníronse en
primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión
ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A D. JESÚS CAO COLLAZO, licenza para construción dun galpón para usos
agrícolas de 25 m2 en Sisto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 179.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
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todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
1.2. A Dª. ALCIRA VALES GARCÍA, licenza para construción de un cerre de 17 ml., no
fronte do cuberto existente, con bloque revestido e pintado de 90 cm. de alto, en A
Ermida, parroquia de Oza.
Expediente núm: 180.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10,58 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,58 €.
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1.3. A Dª. Mª CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, licenza para construción de un cerre
de 45 ml., na finca nº 2004, de A Igrexa,, parroquia de Calo.
Expediente núm: 181.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima de 5 metros do eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 28,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 88,00 €.
1.4. A D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, licenza para construción de un cerre de
295 ml., con pedra, postes e alambre, nas fincas nº 137, 138 e 139, de Regoufe,
parroquia de Luou.
Expediente núm: 182.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima de 5 metros do eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 183,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 243,55 €.
1.5. A Dª. MÓNICA ISABEL LADO VARELA, licenza para ampliación da altura do cerre,
de 16,50 ml., ata 1,80 metros na parte posterior da finca, en A Ribeira, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 183.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10,27 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,27 €.
1.6. A Dª. MARÍA TERESA FUENTES BOADO, licenza para retellado dunha vivenda de
136 m2 en O Casal, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 184.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.

4

-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Respetará estrictamente as pendentes e sistema constructivo actual.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 84,62 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 144,62 euros.
1.7. A D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, licenza para rasanteo e nivelación
respetando as canalizacións de auga existentes para a mellora de aproveitamento
agrícola das parcelas, en Regoufe, parroquia de Luou.
Expediente núm: 185.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Serán exclusivamente obras de rasanteo e nivelación e non modifacarán o sistema de
drenaxes e regas de solos debendo respetar o medio natural e non suporán unha agresión
a este nin variarán a morfoloxía da paisaxe do lugar.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural, ambiental e mellora do
aproveitamento dos recursos naturais da finca.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
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antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 359,52 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 419,52 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
1.8.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a seguinte
relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:
AQ-95.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MARÍA DEL CARMEN CARRIL CALVELO
Nº Expediente: 1231 Data: 3.03.2008
AQ-100.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: PABLO FERNANDO LEAL SANTOS
Nº Expediente: 1244 Data: 12.03.2008
AQ-101.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: SALUSTIANO VEIGA COTARELO
Nº Expediente: 1243 Data: 10.03.2008
AQ-102.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: JOSÉ DELFÍN ALEN RAMOS
Nº Expediente: 1241 Data: 10.03.2008
AQ-103.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ DELFÍN ALEN RAMOS
Nº Expediente: 1240 Data: 10.03.2008
AQ-104.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: ESTRELLA INÉS TORRES DÍAZ
Nº Expediente: 1241 Data: 10.03.2008
AQ-105.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: CRISTINA FREIRE PÉREZ
Nº Expediente: 1236 Data: 6.03.2008
AQ-106.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: MARÍA LUISA SERTO FENTE
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Nº Expediente: 1235 Data: 5.03.2008
AQ-107.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: MARÍA LUISA SERTO FENTE
Nº Expediente: 1234 Data: 5.03.2008
AQ-108.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ LUIS BARREIRO BARREIRO
Nº Expediente: 1230 Data: 29.02.2008
AQ-109.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Nº Expediente: 1227 Data: 27.02.2008
AQ-111.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: ANTONIO GÓMEZ AMEIJEIRAS
Nº Expediente: 1218 Data: 20.02.2008
AQ-112.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ ANTONIO ALFONSO RODRÍGUEZ
Nº Expediente: 1215 Data: 20.02.2008
AQ-122.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MANUEL DUARTE PORTO
Nº Expediente: 1275 Data: 11.04.2008
AQ-123.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MARÍA EUGENIA PINTOS VIEITES
Nº Expediente: 1273 Data: 11.04.2008
AQ-126.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: ASOCIACIÓN DE VECIÑOS O CASTRO
Nº Expediente: 1248 Data: 14.03.2008
2º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS.
Dada conta do escrito de Montajes Eléctricos Malga, S.L. de data 19.05.2008, con
rexistro de entrada 4.490 do 21.05.2008, no que comunica que por orde da empresa
subministradora Unión Fenosa non se vai realizar a obra de “Canalización Eléctrica
soterrada en Osebe-Calo”, polo que solicita que lle sexa devolta a fianza que tiña
depositada, mediante aval bancario polo importe de 300,00€ presentada como garantía
da mencionada obra.
Vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo, de data
28.05.2008

e de Intervención da mesma data, a Xunta de Goberno Local por

unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza antedita, por importe de 300,00€.
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2º) Notificar este acordo á empresa interesada con devolución do expediente a
Intervención para a cancelación da fianza.

3º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA.
Non se presentou ningunha.
4º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulou ningunha.

Sendo as catorce horas e trinta minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA XERAL

Virginia Fraga Díaz
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 16 DE XUÑO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas e dez minutos do día 16 de xuño de 2008, reuníronse en
primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión
ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DOS BORRADORES DAS SESIÓNS DE DATA
19.05.2008 E 02.06.2008.
Dada conta dos borradores das actas das sesións anteriores, correspondentes ás
ordinarias celebradas os días 19.05.2008 e 02.06.2008, a Xunta de Goberno acorda por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, aprobalas sen ningunha
modificación e que se transcriban ó libro de actas correspondente.

2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen (agás nos puntos 2.6, expediente núm. 191/08 e 2.8, expediente núm.
193/08, en que o Sr. Concelleiro Sisto Edreira absténse ao abeiro do disposto no art. 28
da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común), acorda conceder a seguinte relación de
licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
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As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A D. ANDRÉS JOSÉ FRANQUEIRO FERNÁNDEZ, licenza para rehabilitación dunha
vivenda unifamiliar illada, situada Penelas, 9, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Francisco Javier Fernández Echeverría.
Expediente núm: 186.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 27.03.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-A terraza da planta baixa deberá no su linde coa propiedade colindante elavar o peche a
unha altura de 2 metros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ECHEVERRÍA.
-Arquitecto técnico director: ENRIQUE PEROL RAMA.
-Presuposto: 68.521,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.370,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 1.550,42 euros.
2.2. A Dª. MARÍA INMACULADA CARRO CAJARAVILLE, licenza para
acondicionamento dun local destinado a tenda de alimentación en Bustelo, parroquia de
Luou.
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Expediente núm: 187.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial e do dictamen ambiental do
expte MA962A 2008/000518-1, de data 20.05.2008, referente a residuos,
contaminación acústica e normativas sectoriais.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 140,09 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 200,09 €.
2.3. A Dª. ANA PRIETO BERTOLEZ, licenza para acondicionamento dun local destinado
a farmacia en Casalonga, 10, parroquia de Calo.
Expediente núm: 188.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial e do dictamen ambiental do
expte MA962A 2008/000517-1, de data 20.05.2008, referente as medidas correctoras do
proxecto e normativas sectoriais.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 502,14 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 562,14 €.
2.4. A D. ANTONIO BEN BARROS, licenza para construción de un cerre de 200 ml.,
segundo plano de situación que acompaña, en Freixeiro, parroquia de Reis.
Expediente núm: 189.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-As obras de cerre non afectarán a unha franxa de protección de 15 metros medidos
dende a base do cruceiro existente como ben protexido PHA-109 do catálogo na
parroquia de Reis, debendo tramitar autorización previa da Consellería de Cultura no
caso de obras que afecten a esta zona.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 124,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 184,44 €.
2.5. A Dª. ANA BELÉN VIÑO VAAMONDE, licenza para construción de un cerre polo
fronte da finca con bloques, postes e arame de 36 ml., instalando unha porta e un portal,
nas fincas nº 697 e 698, de Xesta, parroquia de Calo.
Expediente núm: 190.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima de 5 metros do eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-As obras respetarán o desaugue do lavadoiro existente sobre a finca nº 697 de
concentración parcelaria.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 22,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 82,40 €.
2.6. A D. RAFAEL SISTO EDREIRA, licenza para retirar o cerre existente entre lindeiros;
achanzado de terras nunha zona da finca sen alterar a orografía orixinal, en Regoufe,
parroquia de Luou.
Expediente núm: 191.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Serán exclusivamente obras de rasanteo e nivelación e non modificarán o sistema de
drenaxes e regas de solos debendo respetar o medio natural e non suporán unha agresión
a este nin variarán a morfoloxía da paisaxe do lugar.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural, ambiental e mellora do
aproveitamento dos recursos naturais da finca.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 40,57 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 100,57 €.
2.7. A Dª. MARÍA ROSA CONCEPCIÓN SEIJO COLLAZO, licenza para retellado de 165
m2 en Ramallosa, nº 51, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 192.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 102,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 162,66 euros.
2.8. A D. RAFAEL SISTO EDREIRA E OUTRO, licenza para condución de augas pluviais
por debaixo da pista de acceso á aldea de Regoufe, parroquia de Luou.
Expediente núm: 193.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Respoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona.
-Non se alterará o sistema de drenaxe de solos e posibles servidumes de paso de augas
de rega na zona.
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-Dará cumprimento das condicións técnicas que indique a compaññia adxudicataria do
Concello, Aquagest.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2,65 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 62,65 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.9.- Escrito asinado por D. JOSÉ RAMÓN VÁZQUEZ NIETO, en representación de
VAZSON S.L., de data 16.04.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 3152, no
que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 11.06.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ RAMÓN VÁZQUEZ NIETO, en
representación de VAZSON S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte 9/08),
para unha vivenda unifamiliar en Carballal, parroquia de Calo, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 169/05, de data 7.06.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN PARA A CONCESIÓN DE
LICENZA.
2.10- Vista a solicitude presentada por D. JOSÉ ANTONIO PRESAS SOUTO, con CIF/NIF:
76.783.606-S, de data 16.04.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 3156, no
que solicita que se tramite a autorización autonómica para legalización e ampliación da
construción auxiliar existente en San Domingo, parroquia de Calo.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal de data 29.05.2008.
Considerando que o expediente foi sometido a información pública durante un prazo de
vinte días, mediante inseción de anuncio no diario El Correo Gallego do 24.04.2008,
non formulándose durante o citado período alegacións, tal e como se desprende do
Certificado de Secretaría de data 20.05.2008, incorporado ao expediente.
En virtude do exposto e de conformidade co art. 41 da Lei 9/2002, de 31 de decembro,
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, na redacción dada
pola Lei 15/2004, de 29 de decembro, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:

7

Primeiro.- Informar favorablemente o expediente AA-1/08, de solicitude de legalización
e ampliación da construción auxiliar existente en San Domingo, parroquia de Calo.
Segundo.- Dar traslado do expediente completo á Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transporte, para o outorgamento, no seu caso, de autorización
autonómica.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
2.11.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a seguinte
relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:
AQ-110.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: CELINA SANTOS NOGUEIRA
Nº Expediente: 1223 Data: 22.02.2008
AQ-114.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JUAN BAUTISTA ALLER SUÁREZ
Nº Expediente: 1203 Data: 11.02.2008
AQ-116.- Solicitude de: AUGA POTABLE –SÓ PARA AUGA DE OBRA
Realizado por: JOSÉ LUIS MIRA LISTA
Nº Expediente: 1195 Data: 24.01.2008
AQ-125.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: DISTRIMAPI S.L.
Nº Expediente: 1278 Data: 18.04.2008
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Dada conta do escrito asinado por Dª. MÓNICA e Dª. SONIA GOLÁN MÍGUEZ, de
data 7.03.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 1901, no que solicita licenza
para apertura dun establecemento destinado a perruquería e salón de beleza (epígrafe
972.2), en Cacheiras, edificio Las Camelias, bloque 1, portal 2, baixo 16-1.
Vistos, a documentación redactada polo enxeñeiro técnico industrial David Borrajo
Toimil, incluindo a certificación técnica de solidez e seguridade, o informe favorable da
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data 2.06.2008 e demais
documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MÓNICA e Dª. SONIA GOLÁN MÍGUEZ (expte. AP-4/08) a licenza
que solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
48,38 euros.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
3.2.- Escrito de Dª. Mª SUSANA SEOANE VÁZQUEZ, CIF/NIF: 33.301.406-M (expte.
3/08), de data 21.02.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 1517, do
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25.02.2008, solicitando licenza para a instalación dun depósito de G.L.P. de 2450 L
enterrado.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal aos
veciños, engadido o informe do arquitecto técnico municipal do 5.06.2008, segundo os
requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e
perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a
instalación dun depósito de G.L.P. de 2450 L enterrado, a emprazar en Guldris,
parroquia de Cacheiras.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
3.3.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. ANA PRIETO BERTOLEZ, CIF/NIF:
34.605.355-S (expte. 19/06), para licenza de apertura/instalación dunha farmacia, a
emprazar en Casalonga, nº 10, parroquia de Calo e dada conta do dictame ambiental
emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 20.05.2008, calificando dita actividade como molesta e
perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. ANA PRIETO BERTOLEZ, a licenza provisional para o
establecemento dunha farmacia, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos
seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do expediente núm.
MA962A 2008/000517-1:
-Os contemplados no proxecto presentado.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.4.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. MARÍA INMACULADA CARRO
CAJARAVILLE, CIF/NIF: 44.841.922-H (expte. 15/07), para licenza de
apertura/instalación dunha tenda de alimentación, a emprazar en Bustelo, parroquia de
Luou e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 20.05.2008, calificando
dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MARÍA INMACULADA CARRO CAJARAVILLE, a licenza
provisional para o establecemento dunha tenda de alimentación, condicionada a súa
instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame
ambiental da Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do expediente núm. MA962A 2008/000518-1:
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e
10/1997 (D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro
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pola que se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista
europea de residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os
residuos, tendo en conta a recollida selectiva de lixo.
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA.
4.1. APROBACIÓN DE PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE.
Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade e
saúde da obra “Construcción dunha escola infantil en a Ramallosa”, de data 20.05.2008,
e o correspondente plan de seguridade e saúde, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda aprobar dito plan.
5º) ROGOS E PREGUNTAS
Non se formularon.

Sendo as catorce horas e corenta e cinco minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA XERAL

Virginia Fraga Díaz
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 7 DE XULLO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 7 de xullo de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓNS DE DATA
16.06.2008.
Dada conta do borrador da acta da sesión anterior, correspondentes á ordinaria
celebrada o día 16.06.2008, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, aprobala sen ningunha modificación e que se
transcriba ó libro de actas correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
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2.1. A Dª. TANIA ALMÓN PAZOS, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada, en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto
Fernando Arteaga Ros.
Expediente núm: 194.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 5.05.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: FERNANDO ARTEAGA ROS.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ FUENTES.
-Presuposto: 142.505,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.850,10 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 131,31 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 3.101,41 euros.
2.2. A D. FRANCISCO JAVIER CASTRO NOGUEIRA, licenza para construción de un
cerre, pavimentación de entrada, rampa de acceso e muro de contención no fronte da
finca, en A Devesa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 195.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista principal, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A parte cega do muro de contención non terá altura superior a 2 metros sobre a rasante.
Sobre o muro soamente pode dispoñerse balaustrada, celosía ou elementos semellantes
cunha altura non maior de 0,80 metros.
-O muro retranquearase 60 centímetros da aliñación en cumprimento do artigo 2.12 d)
das normas subsidiarias.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 78,90 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 138,90 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.3.- Escrito asinado por Dª. CRISTINA VARELA CREGO, de data 8.01.2007, con
rexistro de entrada no Concello núm. 118, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 23.06.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. CRISTINA VARELA CREGO, a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte 10/08), para unha vivenda unifamiliar en
Rúa de Francos, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 313/04, de data 22.12.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
2.4.-Visto o escrito asinado por Dª. BEGOÑA CASTELAO FERREIRA, de data
12.06.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 5.333, no que solicita prórroga
das licenzas que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 28.06.2005,
expediente 210/05, para construción dun cerramentos de 100,50 metros lineais, na finca
nº 1207, situada en Texexe, parroquia de Calo e en sesión de data 7.06.2005, expediente
168/05, para construción dunha vivenda unifamiliar, na finca nº 1207, situada en
Texexe, parroquia de Calo, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
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1º) Conceder, en base ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, as prórrogas solicitadas por unha
soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
2.5.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a seguinte
relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:
AQ-113.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: ENRIQUE MARTÍNEZ CAO
Nº Expediente: 1269 Data: 4.04.2008
AQ-128.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: MARÍA LUISA VENTOSA MURAS
Nº Expediente: 1260 Data: 28.03.2008
AQ-129.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: ENRIQUE VÁZQUEZ SEGADE
Nº Expediente: 1249 Data: 17.03.2008
AQ-130.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JESÚS MANUEL GARCÍA GASAMANS
Nº Expediente: 1250 Data: 17.03.2008
AQ-131.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: CELIA PENA DE LA TORRE
Nº Expediente: 1256 Data: 25.03.2008
AQ-136.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: MANUEL BALSEIRO GONZÁLEZ
Nº Expediente: 1164 Data: 4.12.2007
AQ-153.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: MARTÍN SAYÁNS OTERO
Nº Expediente: 1279 Data: 24.04.2008
AQ-155.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MANUEL RODRÍGUEZ POMBO
Nº Expediente: 1267 Data: 3.04.2008
AQ-165.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: LUIS MARTÍNEZ REY
Nº Expediente: 1190 Data: 14.01.2008
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AQ-183.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MARÍA ELENA BARONA FUENTES
Nº Expediente: 1323 Data: 30.06.2008
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Dada conta do escrito asinado por JAYMAR PELUQUEROS S.L., de data
24.03.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 2.300, do 27.03.2008, no que
solicita licenza para apertura dun establecemento destinado a perruquería de cabaleiros
(epígrafe 972.1), en Cacheiras, edificio Las Palomas, baixo 5.
Vistos, a documentación redactada polo enxeñeiro técnico industrial Javier Pacoret
Balsa, incluindo a certificación técnica de solidez e seguridade, o informe favorable da
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data 12.06.2008 e demais
documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a JAYMAR PELUQUEROS S.L. (expte. AP-5/08) a licenza que solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
24,88 euros.

4º) CONTRATACIÓN
4.1.- EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DA
ESCOLA INFANTIL DA RAMALLOSA.
Dase conta de que co fin de comezar a execución do contrato de Construcción dunha escola
infantil en A Ramallosa, adxudicada pola Xunta de Goberno Local con data de 21/01/2008, á empresa
Constructora Josyben S.L., procedeuse a requerir por escrito á citada empresa para que se presentara no
Concello a efectos de levar a cabo a comprobación do replanteo, unha vez subsanados os problemas
alleos ao Concello e ao contratista que impediron que se realizara antes a citada comprobación.
Dase conta de que en resposta ao citado requirimento, con data de 02/07/2008 (rex. entrada nº
5972) presentouse no Concello un escrito por D. José Bemposta Ruel, en nome e representación da
empresa adxudicataria, poñendo de manifesto vontade da empresa de proceder de mutuo acordo á
resolución do contrato, ante a imposibilidade de levar a cabo a execución do mesmo, habida conta do
tempo transcorrido entre a formalización do contrato e a data fixada pola Administración para a
comprobación do replanteo, renunciando a calquera tipo de indemnización á que tivera dereito polas
razóns expostas.
Considerando a importancia que supón para o Concello contar cunha escola infantil no lugar de
A Ramallosa e os beneficios que desta actuación van a redundar nos veciños do Concello.
Dase conta da Providencia da alcaldía de data 02/07/2008, iniciando o expediente de resolución
do contrato, por mutuo acordo, e sen incautación da garantía definitiva ao non existir incumprimento
culpable imputable ao contratista.
Dase conta dos informes emitidos a estes efectos pola Secretaria do Concello, de 03 de xullo, e
polo Arquitecto do Concello, da mesma data, incorporados ao expediente.
Considerando a urxente necesidade de proceder ao inicio das obras, co fin de poder cumprir en
prazo a obriga de xustificación dos fondos europeos que financian a execución da obra.
Considerando que o retraso no inicio das obras son debidas á causas alleas ao Concello e á
empresa adxudicataria, tal e como se pon de manifesto no informe do arquitecto do Concello
anteriormente citado, non procedendo polo tanto a incautación da garantía definitiva.
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Visto o escrito presentado por D. Jesús Fernández Pousa, en nome e representación da empresa
Suso Fernández S.L.U., empresa que de acordo coa documentación obrante no expediente resulta ser o
licitador seguinte ao adxudicatario inicial, renunciando a adxudicación da obra de construcción da escola
infantil.
Visto o disposto nos artigos 111 c), 112.4, 113.2 e 84 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16
de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas
(TRLCAP), normativa aplicable de acordo co disposto na disposición transitoria primeira da Lei 30/2007,
do 30 de outubro.
En virtude de todo o exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros, e por delegación da Alcaldía (Decreto nº 357, de 03/07/2007), acorda:
Primeiro.- Resolver, de mutuo acordo, o contrato de obras adxudicado con data de 21/01/2008 á
empresa CONSTRUCTORA JOSYBEN S.L., e formalizado en documento administrativo con data de
27/02/2008, para a CONSTRUCCIÓN DUNHA ESCOLA INFANTIL EN A RAMALLOSA, debéndose
proceder á devolución á empresa citada da garantía definitiva constituída no seu día.
Segundo.- Aceptar a renuncia presentada por D. Jesús Bautista Fernández Pousa, en nome e
representación da empresa Suso Fernández S.L.U.
Terceiro.- Adxudicar a obra de CONSTRUCCIÓN DUNHA ESCOLA INFANTIL EN A
RAMALLOSA á empresa HERMANOS VIGO OTERO S.L., con CIF B-15275746, con estricta
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares aprobado pola Xunta de Goberno Local con
data de 20/11/2007, e a súa oferta, salvo ao que se refire ao prazo de execución que haberá que estar ao
previsto no presente acordo.
Cuarto.- Establecer como prezo do contrato, IVE incluído, a cantidade de catrocentos sete mil
trescentos sesenta e nove euros con oitenta e catro céntimos de euro (407.369,84), debéndose proceder a
executar a obra nun prazo que permita ao Concello cumprir coas súas obrigas de xustificación dos fondos
europeos que financian a obra.
Quinto.- Fixar a garantía definitiva do contrato na cantidade de 16.294,79 €, correspondente ao
4% do importe de adxudicación, de conformidade co previsto no prego de cláusulas administrativas
particulares, que terá que constituir o contratista no prazo de 15 días naturais, contados dende a
notificación do presente.
Sexto.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes e dar
traslado ao departamento de Intervención, para o seu coñecemento e efectos oportunos.
Sétimo.- Cumprimentar o previsto no art. 93 do TRLCAP.

5º) ROGOS E PREGUNTAS
Non se formularon.

Sendo as catorce horas e corenta e cinco minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

A SECRETARIA XERAL
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Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 21 DE XULLO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 21 de xullo de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A Dª. FLORINDA PIÑEIRO OUTEIRAL, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada, en Vilares de Rúa de Francos, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 196.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 28.02.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).

-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Presuposto: 130.630,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.612,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 248,48 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 2.981,08 euros.
1.2. A D. MANUEL GARCÍA-JUNCEDA FERNÁNDEZ, licenza para construción dunha
vivenda unifamiliar illada, en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Ramón Rey Otero.
Expediente núm: 197.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 15.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.

-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: RAMÓN REY OTERO.
-Arquitecto técnico director: JESÚS BALIÑA DE JESÚS.
-Presuposto: 87.500,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.750,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 114,56 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 1.984,56 euros.
1.3. A Dª. LILIANA GRACIELA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, licenza para
acondicionamento dun local para taller de lavado e engrase de vehículos con exposición
e venda, en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
enxeñeiro técnico industrial Leonardo Vázquez Prieto.
Expediente núm: 198.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial e do dictamen ambiental do
expte MA962A 2008/000571-1, de data 10.06.2008, sobre contaminación acústica,
residuos, envases, informe preliminar de situación, normativas sectoriais, etc.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 575,82 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 987,48 €.
Total: 1.563,30 euros.

1.4. A D. JOSÉ LUIS VALES ALDREY, licenza para acondicionamento dun local para
peixería, en Montouto, edificio Los Rosales, bloque C, local 3, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado polo enxeñeiro técnico industrial Javier Pacoret Balsa.
Expediente núm: 199.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial e do dictamen ambiental do
expte MA962A 2008/000570-1, de data 3.06.2008, referente a residuos, normas
sanitarias, rexistro sanitario, productos e comercialización de productos bivalvos,
olores, limpeza, etc.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 36,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 96,00 euros.
1.5. A D. JOSÉ BAO CARRO, licenza para construción dun cerre de 44 ml., polo fronte e
lateral dereito da finca, en Casalonga, fincas nº 45, 46 e 47, parroquia de Calo.
Expediente núm: 200.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada

antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 27,38 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 87,38 €.
1.6. A D. XOSÉ MANUEL NEIRA PICALLO, licenza para construción dun cerre de
196,80 ml., en Mazas, finca nº 2536, parroquia de Calo.
Expediente núm: 201.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto. No solo rústico
dará cumprimento das condicións de cerres do artigo 42.1.c) da Lei 9/2002 de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, onde a parte opaca non
pode superar 1 metro de alto.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 122,45 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 182,45 €.
1.7. A D. SANTIAGO VIÑO IGLESIAS, licenza para construción dun cerre de 23 ml.,
polo fronte da pista pública, en Xesta, fincas nº 692, parroquia de Calo.
Expediente núm: 202.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe de calquera pista municipal, situando a base do
cerre na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.

-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solos rústicos.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 14,31 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 74,31 €.
1.8. A D. PABLO CARBALLIDO SECO, licenza para construción dun cerre de 190 ml.,
con bloques, postes e alambre, na finca nº 227, parroquia de Calo.
Expediente núm: 203.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-No resto da finca darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solos
rústicos, sen que os realizados con material opaco de fábrica superen a altura de 1,50 m.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 118,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 178,22 €.
1.9. A D. RAMÓN PARDAL SUÁREZ, licenza para construción dun cerre de 63 ml., polo
fronte da pista pública, en Xesta, fincas nº 691, parroquia de Calo.
Expediente núm: 204.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe de calquera pista municipal, situando a base do
cerre na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solos rústicos.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 39,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 99,20 €.
1.10. A D. ANTÓN GALOCHA LÓPEZ, licenza para construción dun cerre de 100 ml., en
Procelas, fincas nº 212, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 205.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista principal, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.

-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 €.
1.11. A D. JESÚS MAÑÁ PENA, licenza para construción dun cerre polo fronte da finca,
segundo planos presentados, en A Devesa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 206.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 4 metros do eixe da pista principal, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A parte cega do muro de contención non terá altura superior a 2 metros sobre a rasante.
Sobre o muro soamente pode dispoñerse balaustrada, celosía ou elementos semellantes
cunha altura non maior de 0,80 metros.
-O muro retranquearase 60 centímetros da aliñación en cumprimento do artigo 2.12 d)
das normas subsidiarias.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 74,25 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,25 €.

1.12. A D. F. JAVIER MOSQUERA FERREIRA, licenza para construción dun cerre de 88
ml., segundo plano de situación que acompaña, en Espasande, parroquia de Luou.
Expediente núm: 207.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 54,75 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 114,75 €.
1.13. A D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ QUINTEIRO, licenza para construción dun cerre de
25 ml., entre lindeiros, en Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 208.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento das condicións do informe favorable de Patrimonio, de xeito que
a parte opaca do peche non deberá superar a altura de 1,00 metro, debendo quedar
axeitadamente revestido e pintado. A parte superior será vexetal; no caso de dispor unha
malla metálica complementaria, esta e os seos soportes serán do mesmo material e cor, e
de deseño sinxelo, e xunto co zócalo non alcanzará unha altura total superior a 2,50
metros.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).

-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 15,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 75,56 €.
1.14. A Dª. ROSA MARÍA REGUEIRO FERREIRA, licenza para construción dun cerre de
50 ml., segundo plano de situación que acompaña, en Espasande, parroquia de Luou.
Expediente núm: 209.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-A esquina do cerre terá chaflán de acordo co plano de concentración parcelaria.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Na zona de afección e servidume de augas contará coa autorización previa de Augas de
Galicia.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 €.
1.15. A Dª. MARÍA DEL CARMEN FERREIRA RODRÍGUEZ, licenza para construción
dun cerre de 130 ml., segundo plano de situación que acompaña, en Bustelo, parroquia
de Luou.
Expediente núm: 210.

Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-A esquina do cerre terá chaflán de acordo co plano de concentración parcelaria.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Na zona de afección e servidume de augas contará coa autorización previa de Augas de
Galicia.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 80,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 140,89 €.
1.16. A D. JOSÉ LUIS NOYA OTERO, licenza para construción dun galpón de 25 m2 na
finca situada en Vilaverde, parroquia de Calo.
Expediente núm: 211.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).

-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
1.17. A D. PEDRO A. OTERO ESPINAR, licenza para construción dun galpón de 30 m2
para uso auxiliar da vivenda, na finca nº 1609, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 212.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 3 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública, situándoo dentro da zona
clasificada como NT-G2.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cumio 4.00 m.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-A ocupación máxima da construción non superará o 2% da superficie da parcela neta e
un límite de 30 m2 .
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 85,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 145,06 euros.
1.18. A Dª. ROSARIO RODRÍGUEZ GÓMEZ, licenza para construción dun galpón de 30
m2 para uso auxiliar da vivenda, na finca nº 390, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 213.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 3 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública, situándoo dentro da zona
clasificada como NT-G2.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cumio 4.00 m.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-A ocupación máxima da construción non superará o 2% da superficie da parcela neta e
un límite de 30 m2 .
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 85,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 145,06 euros.
1.19. A D. JAIME MATA CASTRO, licenza para construción dun galpón de 25 m2,
pegado a vivenda, e retellado da vivenda de 50 m2 na finca nº 426 “Pardiñas”, parroquia
de Vilariño.
Expediente núm: 214.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Galpón:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.5 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
Retellado:

-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 101,99 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 161,99 euros.
1.20. A D. JAIME RODRÍGUEZ OURO, licenza para retellado da vivenda (substituir 11
tellas) na finca nº 719 de San Domingo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 215.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Respetará estrictamente as pendentes e sistema constructivo actual.

-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 61,20 euros.
1.21. A Dª. DORINDA SÁNCHEZ PARAMÁ, licenza para retellado da vivenda de 150 m2
na finca nº 537 de A Pedra, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 216.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-As obras serán as mínimas que indica o artigo 103 da Lei 9/2002 para conservación e
mantemento do uso preexistente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 93,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 153,33 euros.
1.22. A Dª. JESUSA MARTÍNEZ REY, licenza para retellado da vivenda de 100 m2 nas
Laxes, nº 22, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 217.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Repetará estrictamente as pendentes e sistema constructivo actual.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
1.23. A D. ANGEL REY MARTÍNEZ, licenza para retellado da vivenda de 220 m2 e
instalación de ventá Velux de 1x1 m., na vivenda unifamiliar nº 85 da rúa Os Carballos,
na urbanización Os Tilos, parroquia de San Francisco de Asis.
Expediente núm: 218.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Dará cumprimento das condicións do artigo 4.2.9 do Plan Parcial de Os Tilos sobre
usos e características das construcións.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 139,93 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 199,93 euros.
1.24. A Dª. ROSA MARÍA DUBRA LUEIRO, licenza para renovación de cuberta da
vivenda sita en Tras do Eixo, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 219.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras executaranse de acordo co proxecto técnico presentado dando cumprimento
das condicións do artigo 29 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.

-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 777,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 837,00 euros.
1.25. A Dª. MARÍA SOLEDAD CREGO PEREIRA, licenza para cubrir con tella do pais un
alpendre existente de 100 m2 e pintado exterior do mesmo de 100 m2, na finca nº 1275
de A Torre, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 220.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-As obras serán as mínimas que indica o artigo 103 da Lei 9/2002 para conservación e
mantemento do uso preexistente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.

-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 75,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 135,40 euros.
1.26. A Dª. CONCEPCIÓN UZAL ALVAREZ, licenza para retellado da vivenda de 60 m2
e revestido de fachadas de 100 m2, en A Xesta, parroquia de Calo.
Expediente núm: 221.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 55,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 115,33 euros.
1.27. A Dª. MARÍA DEL CARMEN CRUCES ABEIJÓN, licenza para retellado dun
cuberto de 70 m2 e construción cun cerre de 13 ml., na finca nº 1811 de As Galanas,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 222.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-As obras executaranse de acordo coa documentación presentada, dando cumprimento
das condicións do Decreto 115/2001.
-Darase cumprimento das condicións da autorización do Ministerio de Fomento de data
27.05.2008.
-As obras serán as mínimas que indica o artigo 103 da Lei 9/2002 para conservación e
mantemento do uso preexistente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
Cerre:
-O cerre situarase a distancia mínima de 15,50 m. do eixe da estrada, situando en todo
caso fora da liña de expropiación.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 51,64 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 111,64 euros.
1.28. A D. JOSÉ HERMIDA PURRIÑOS, licenza para obras de reposición de cuberta,
canalóns, carpintería exterior, aislamento e impermeabilización na vivenda unifamiliar
situada en Cacheiras, nº 53.
Expediente núm: 223.

Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras executaranse de acordo coa documentación presentada, dando cumprimento
das condicións do Decreto 115/2001.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Tramitará autorización da Demarcación de Estradas da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Transportes para a A-841.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 608,17 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 668,17 euros.
1.29. A Dª. DOLORES CABO GARCÍA, licenza para cintado da fachada da vivenda sita
en Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 224.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.

-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Respetará estrictamente as pendentes e sistema constructivo actual.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,72 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 110,72 euros.
1.30. A D. MANUEL JOSÉ RIVEIRO RODRÍGUEZ, licenza para revestimento de fachada
e pintura exterior da vivenda situada en Nespereira, nº 24, parroquia de Luou.
Expediente núm: 225.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Dará cumprimento das condicións do artigo 4.2.9 do Plan Parcial de Os Tilos sobre
usos e características das construcións.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características do contorno e
os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se
vaian levar a cabo.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 84,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 144,4 euros.
1.31. A D. MANUEL REGUEIRO LÓPEZ, licenza para instalar canaleta de formigón
prefabricada de 80 m. polo fronte da finca en Nespereira, parroquia de Luou.
Expediente núm: 226.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas que indica o artigo 103 da Lei 9/2002 para conservación e
mantemento do uso preexistente.
-A canaleta situarase pegada ao cerre existente e non afectará a seguridade vial da vía
pública existente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 20,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 80,80 euros.
1.32. A D. JOSÉ ANTONIO CASAL GAMAS, licenza para obras de reposición de 6 tubos
na cuneta en Cepeda, parroquia de Oza.
Expediente núm: 227.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A canalización situarase a unha distancia mínima de 15 metros da base do cruceiro
existente e o máis alonxado posible do eixe da pista.
-O pavimento sobre o tubo situarase na mesma cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1,51 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 61,51 euros.
1.33. A D. MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ, licenza para rasanteo e nivelación cun camiño
con terras existentes na propia finca nº 2248 de San Domingo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 228.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Serán exclusivamente obras de rasanteo e nivelación e non modificarán o sistema de
drenaxes e regas de solos debendo respetar o medio natural e non suporán unha agresión
a este nin variarán a morfoloxía da paisaxe do lugar.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural, ambiental e mellora do
aproveitamento dos recursos naturais da finca.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,84 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,84 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
1.34.-Visto o escrito asinado por D. JUAN SONEIRA AGULLA, de data 13.06.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 5704, do 25.06.2008, no que solicita prórroga da
licenza que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 18.02.2008,
expediente 47/08, para construción dunha vivenda unifamiliar illada en Vilachaiño,
parroquia de Teo, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JUAN SONEIRA AGULLA (expte. P-5/08), en base ao artigo 197.2 da
Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior ó
inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.35.-Visto o escrito asinado por D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ LORENZO, de data
23.06.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 5707, do 25.06.2008, no que
solicita prórroga da licenza que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de

data 28.06.2005, expediente 205/05, para construción dunha vivenda unifamiliar en
Folgueiras, fincas nº 810-1 e 810-2, parroquia de Calo, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ LORENZO (expte. P-6/08), en base ao
artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo
non superior ó inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.36.-Visto o escrito asinado por Dª. DOLORES DEL CARMEN PAZOS VILLAR, de data
23.06.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 5773, do 26.06.2008, no que
solicita prórroga das licenzas que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de
data 7.06.2005, expediente 164/05, para construción dunha vivenda unifamiliar en
Vilares de Rúa de Francos, finca nº 1839-1, parroquia de Calo; e na sesión de data
13.07.2005, expedientes 232/05, 233/05 e 234/05, cada un para construción dunha
vivenda unifamiliar en Vilares de Rúa de Francos, fincas respectivamente nº 1851,
1839-3 e 1839-2, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. DOLORES DEL CARMEN PAZOS VILLAR (expte. P-7/08), en base
ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2º) LICENZAS DE APERTURA.
2.1.- Dada conta do escrito asinado por XIZ TEO S.C., de data 705.2008, con rexistro de
entrada no Concello núm. 3986, no que solicita licenza para apertura dun
establecemento destinado a librería-papelería (epígrafe 659.4), en A Ramallosa,
Urbanización Teo 2000, B-A1, B-1, parroquia de Lucí.
Vistos, a documentación redactada polo arquitecto técnico Rogelio Canedo Lamela,
incluindo a certificación técnica de solidez e seguridade, o informe favorable da
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data 27.05.2008 e demais
documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a XIZ TEO S.C. (expte. AP-6/08) a licenza que solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
24,92 euros.
2.2.- Dada conta do escrito asinado por Dª. SUSANA SEOANE VÁZQUEZ, de data
28.05.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 4724, do 29.05.2008, no que
solicita licenza para apertura dun establecemento destinado a oficina de uso
administrativo (gestoría-asesoría) (epígrafe 843.9), en Cacheiras, Edificio Os Muiños,
Baixo B, P-2.
Vistos, a documentación redactada polo arquitecto Jesús Estévez Loureiro, incluindo a
certificación técnica de solidez e seguridade, o informe favorable da Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade de data 25.06.2008 e demais documentación
obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. SUSANA SEOANE VÁZQUEZ (expte. AP-7/08) a licenza que
solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
132,81 euros.

LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
2.3.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. GERARDO PAMPÍN CAO, CIF/NIF:
33.246.260-J (expte. 9/07), para licenza de apertura/instalación dunha residencia para
maiores, a emprazar en Cepeda, parroquia de Oza, e dada conta do dictame ambiental
emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 8.02.2008, calificando dita actividade como molesta e
perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. GERARDO PAMPÍN CAO, a licenza provisional para o
establecemento dunha dunha residencia para maiores, condicionada a súa instalación ao
cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
do expediente núm. MA962A 2008/000048-1:
-.Cumprirase o disposto no Decreto 130/2005, de 6 de maio, polo que se establece a
regulamentación técnico-sanitaria de piscinas de uso colectivo (DOG número 90, de
11/05/2005). Para evitar altas concentracións de cloro no vertido, procederase ao
baleirado da piscina de xeito lento e controlado.
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
-.Para a evacuación dos fumes e gases procedentes da instalación deberase contar cun
shunt independiente o do resto do edificio, e o conducto de evacuación deberá superala cumbreira do edificio.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e
10/1997 (D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro
pola que se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista
europea de residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os
residuos, tendo en conta a recollida selectiva de lixo.
-.(sobre todo para obras de construción e demolición) Deberá solicitar autorización de
productor de residuos de construción e demolición segundo o establecido no Decreto
174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da producción e xestión
de residuos e o Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia (DOG
nº 124, 29/06/05), e entregar tódolos residuos producidos a xestor autorizado.
-.Deberá cumprir co disposto no Decreto 460/1997, do 21 de novembro, polo que se
establece a normativa para a xestión dos residuos dos establecementos sanitarios da
Comunidade Autónoma de Galicia.
-.Condicionado a que se dea cumprimento ó disposto na Lei 8/1997 de accesibilidade e
supresión de barreiras, e no Decreto 35/2000 polo que se desenvolve a devandita Lei
(D.O.G. nº 166, de data 29-08-97 de D.O.G. nº 41, de data 29-02-00).
-.Deberá ter autorización da Consellería de Sanidade como “establecemento sanitario”
(Decreto 77/2001, 29 de marzo DOG 72, 11/04/01).
Outros requisitos:
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.

Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.4.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. LILIANA GRACIELA VÁZQUEZ
RODRÍGUEZ, CIF/NIF: 45.872.293-N (expte. 1/08), para licenza de apertura/instalación
dun taller de lavado e engraxe de vehículos con exposición e venda, a emprazar en
Montouto, parroquia de Cacheiras, e dada conta do dictame ambiental emitido pola
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
do 10.06.2008, calificando dita actividade como molesta e perigosa; a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. LILIANA GRACIELA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, a licenza provisional
para o establecemento dun taller de lavado e engraxe de vehículos con exposición e
venda, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos de
conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible do expediente núm. MA962A 2008/000571-1:
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
-.Deberá solicita-la inscripción no Rexistro Xeral de Productores e Xestores de
Residuos de Galicia, como pequeño productor de residuos perigosos no caso de
producir menos de 10 Tn anuais de residuos perigosos, ou solicita-la autorización de
productor de residuos perigosos en caso de superar a antedita cantidade. Todo elo
segundo o establecido no Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime
xurídico da producción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Productores e
Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 124, 29/06/2005).
-.Os envases nos que se almacenen os residuos perigosos, así como os seus peches
deberán ser resistentes e estar en bo estado, e contar cos dipositivos adecuados que
garantan a non existencia de fugas ou derrames sobre o solo, segundo o establecido no
Real Decreto 833/88, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei
20/1986 de residuos perigosos (BOE nº 182, 30/07/88). Así mesmo, os residuos
perigosos deberán estar etiquetados segundo o establecido neste Real Decreto.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
-.Deberá presentar o “Informe Preliminar de Situación” do solo perante a Dirección
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible, por tratarse dunha actividade potencialmente contaminante
do solo (anexo I do R.D. 9/2005, do 14 de xaneiro). No caso de telo xa presentado,
acreditalo perante o concello.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á

petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.5.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. JOSÉ LUIS VALES ALDREY,
CIF/NIF: 33.299.235-L (expte. 2/08), para licenza de apertura/instalación dunha
peixería, a emprazar en Montouto, Urbanización Los Rosales, B-C, L-3, e dada conta do
dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 3.06.2008, calificando dita actividade como
molesta e perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ LUIS VALES ALDREY, a licenza provisional para o
establecemento dunha peixería, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos
seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do expediente núm.
MA962A 2008/000570-1:
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
-.Deberá cumprir as Normas Sanitarias de Produción e Comercialización de Productos
Pesqueiros e de Acuicultura (R.D. 1437/92).
-.Deberá solicitar Número de Rexistro Sanitario (R.D. 1712/91).
-.Deberá cumprir o R.D. 571/99 sobre Produción e Comercialización de Productos
Bivalvos Vivos.
-.Disporanse as medidas necesarias para minimizar os malos cheiros, tales como
manter limpos os botes sifónicos.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
2.6.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. MIGUEL GRADÍN CARREÑO, en
representación de MIGUEL GRADÍN S.L., con CIF/NIF: B-15.611.163 (expte. 1/06), para
licenza de apertura dun local destinado a laboratorio de prótese dental, en Pontevea,, nº
17, parroquia de Reis, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade do 9.04.2008 e da acta de comprobación de data
14.07.2008 redactada polo arquitecto municipal e asinada polo representante da empresa
D. Miguel Gradín Carreño para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a MIGUEL GRADÍN S.L., a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a laboratorio de prótese dental.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente por
importe de: 1.088,37 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) CONTRATACIÓN.
3.1. POS 2008. MESA DE CONTRATACIÓN.

Publicado no BOP nº 162, de 15 de xullo de 2008 o anuncio de contratación das obras
incluídas no POS 2008, correspondentes ó Concello de Teo, e considerando que o prazo
de presentación de proposición remata o 23 do presente mes de xullo, e que no cadro de
características non se fixou a puntuación dos criterios de valoración recollidos na
cláusula 15 do Prego de cláusulas administrativas que rexen o procedemento de
contratación, a Alcaldía propón á Xunta de Gonberno Local a adopción dos seguintes
acordos:
1º) Fixar a apertura do sobre A “Documentación” para o martes día 29 de xullo ás 12:00
horas, para o que se constituirá a Mesa de contratación, que estará integrada polos
seguintes membros:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro/a en quen delegue
Vocais: A Secretaria Xeral do Concello ou funcionario/a que legalmente a substitúa.
A Interventora do Concello ou funcionario/a que legalmente a substitúa.
O Concelleiro de urbanismo, vivenda e infraestruturas.
Un concelleiro do grupo municipal do PP, nomeado pola súa portavocía.
Secretario/a: Un/ha funcionario/a da Corporación.
2º) Fixar o valor dos criterios de valoración recollidos na clásula 15 do Prego de
cláusulas administrativas da seguinte forma:
A) Oferta económica: de 0 a 10 puntos.
B) Programa de control interno de calidade: de 0 a 10 puntos.
C) Programa de traballo e protección ambiental: de 0 a 10 puntos.
D) Plan de seguridade e saúde: de 0 a 10 puntos.
E) Proposta de redacción de prazos: de 0 a 10 puntos.

3.2. PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE.
Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade e
saúde da obra “Construcción dunha escola infantil en a Ramallosa”, de data 11.07.2008,
e o correspondente plan de seguridade e saúde, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda aprobar dito plan.
4º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
5º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.

Sendo as …….. horas e …….. minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA XERAL

Virginia Fraga Díaz

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 4 DE AGOSTO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 13 horas do día 4 de agosto de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.

ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) CONTRATACIÓN.
1.1. DEVOLUCIÓN DE AVAL.
Dada conta do escrito asinado por Dª Mª Pilar López Toimil, en representación da
empresa “Aurora, Pilar y Ana, S.L.”, con rexistro de entrada número 4.717, de
29.05.2008, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo
importe de 3.862,00€, presentada como garantía definitiva do contrato de xestión do
centro de atención á primeira infancia de Calo, e visto o informe favorable do
Concelleiro de Igualdade, Benestar e Servizos Básicos, de data 02.07.2008 e o de
Intervención de data 221.07.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 3.862,00€ Euros.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.
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2º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
2.1. SUBVENCIÓNS MUNICIPIAS A PADROADOS DE CEMITERIOS E OUTRAS
ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PROMOTORAS DE CEMITERIOS VECIÑAIS
NO CONCELLO DE TEO.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acordou convocar o procedemento para
conceder as subvencións municipias a padroados de cemiterios e outras entidades sen
fins de lucro promotoras de cemiterios veciñais no Concello de Teo, e aprobar as bases
que rexerán dita convocatoria, e que se transcriben a continuación.
O prazo para a presentación de solicitudes, tal e como establecen ditas bases, é de vinte
días naturais, contados a partir do día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.

“BASES DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A
PADROADOS DE CEMITERIOS E OUTRAS ENTIDADES SEN FINS DE
LUCRO PROMOTORAS DE CEMITERIOS VECIÑAIS NO CONCELLO DE
TEO
Disposicións xerais
Estas bases teñen por obxecto establecer os criterios e o procedemento para conceder as
subvencións municipais, de acordo cos principios de obxectividade, publicidade, libre
concorrencia e igualdade, para a realización de actividades relacionadas coa creación,
conservación, mantemento, coidado, reparación ou ampliación de cemiterios de
titularidade non municipal no concello de Teo.
1.- Crédito orzamentario
As subvencións obxecto desta convocatoria, efectuaranse con cargo á partida
orzamentaria que de seguido se indica:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

443/489.00

Transferencias correntes en materia de servizos funerarios

CRÉDITO
MÁXIMO
25.000€

2.- Destinatarios/as
Poderán solicitar estas subvencións: os padroados de cemiterios, as asociacións de
propietarios e as asociacións veciñais ou parroquiais que cumpran os seguintes
requisitos:
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- Carecer de fins de lucro.
- Estar inscritas no Rexistro municipal de asociacións do Concello de Teo, ou telo
solicitado na data de petición.
- Desenvolver as súas actividades no termo municipal.
- Non ter pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Teo
no exercicio anterior, ou ter desistido de forma motivada e por escrito.
- Estar ao corrente das obrigas tributarias do Concello de Teo
- Cumprir cos requisitos establecidos no artigo 13 da Lei 38/2003 do 17 de novembro,
xeral de subvencións (LXS).
3.- Documentación.
Deberá presentarse no Rexistro xeral do Concello de Teo a seguinte documentación
para a solicitude da subvención:
a) Fotocopia compulsada da tarxeta do CIF da entidade e o DNI do representante ou
apoderado único da agrupación.
b) Fotocopia compulsada dos estatutos da entidade segundo a Lei Orgánica 1/2002, do
Dereito de Asociación(no caso de tratarse da 1ªsolicitude)
c) Solicitude (modelo normalizado)
d) Memoria (modelo normalizado)
e) Acreditación de estar ao corrente no cumprimento das obrigas con Facenda (modelo
normalizado)
f) Declaración xurada de non estar incurso en ningunha das causas do artigo 13.2 da
LXS.(modelo normalizado)
g) Declaración de estar ao corrente coas obrigas coa Seguridade Social (modelo
normalizado)
h) Declaración doutras axudas e subvencións (modelo normalizado)
i) Certificación de datos bancarios (modelo normalizado)
j) Declaración de inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións (modelo
normalizado)
k) Certificación do número de socios da entidade (modelo normalizado)
O importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal cantidade que, illadamente ou
en concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou doutros
entes públicos ou privados, supere o custo total da actividade a realizar polo
beneficiario.
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O departamento correspondente revisará os expedientes de solicitudes e verificará que
conteñan a documentación esixida. Se resultara que a documentación está incompleta ou
defectuosa, requirirase ao solicitante para que no prazo de dez días a partir da data de
notificación, achegue a documentación necesaria ou corrixa os defectos observados,
facéndolle saber que, no caso de incumprimento, entenderase que desiste da súa
solicitude.
As entidades que co fin desta convocatoria teñan concorrido e presentado a
documentación necesaria no prazo establecido na “Convocatoria pública de subvencións
municipais a entidades sen fins de lucro do Concello de Teo” publicada no BOP nº 276
con data do 29 de novembro de 2007, non terán que presentar ningún tipo de solicitude
xa que a presentada no seu momento considerarase presentada en forma e tempo a esta
convocatoria. En calquera caso, as asociacións poderán aportar dentro do prazo de
solicitude a documentación complementaria que consideren pertinente.
4.- Prazo de solicitude
O prazo para presentar as solicitudes é de vinte días naturais, contados a partir do día
seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
5.- Concesión de subvencións
Tramitaranse en réxime de concorrencia competitiva, logo da proposta formulada pola
Comisión de Avaliación que será fiscalizada por Intervención, e sendo posteriormente
elevadas a Xunta de Goberno Local que aproba a concesión. Unha vez xustificadas e
fiscalizadas, procederase á aprobación das contas xustificativas e a orde de pago por
Alcaldía.
A Comisión de Avaliación estará formada por:
Presidente: Alcalde-Presidente do Concello de Teo ou persoa en quen delegue
Secretario: Concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas ou persoa en quen
delegue
Vocais: Concelleiro de Servizos Sociais ou persoa en quen delegue, Concelleira de
Educación ou persoa en quen delegue, Concelleira de Cultura e Deporte ou persoa en
quen delegue e Animadora socio-cultural do Concello.
6.- Criterios de avaliación
O órgano correspondente concederá as axudas e subvencións segundo os criterios que a
continuación se sinalan, de forma que cada solicitante poderá obter 10 puntos máximo,
repartidos como segue:
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1. Número de socios da asociación e número de persoas beneficiadas directa ou
indirectamente polo conxunto das actividades programadas ou realizadas durante o ano
2008: 3 puntos máximo.
2. Orzamento das actividades e/ou obras propostas ou realizadas no ano 2008: 2 punto
máximo.
3. Contribución económica da entidade: 2 punto máximo.
4.- Interese e necesidade das actividades e/ou obras propostas ou realizadas en 2008: 3
puntos máximo.
A Comisión de Avaliación formularalle a súa proposta á Xunta de Goberno que, logo do
informe da Intervención municipal, adoptará a resolución motivada que proceda. A
proposta deberá conter a relación de solicitantes para os que se propón a subvención, a
súa contía e os criterios de valoración que dean lugar á proposta.
7.- Obrigas dos beneficiarios/as
Serán obrigas das entidades beneficiadas:
a) Realizar ou ter realizadas as actividades e/ou obras obxecto de subvención.
b) Acreditar o cumprimento da finalidade para a que se concede a subvención, coa
presentación dos documentos xustificativos (orixinais ou copias compulsadas) dos
gastos realizados.
c) Someterse ás actuacións de comprobación por parte do Concello e ás de control
financeiro que corresponda á Intervención municipal, así como facilitar a información
que o Consello de Contas de Galicia lles requira.
d) Comunicarlle ao Concello, tan pronto como se coñeza, a concesión de subvencións
solicitadas a outras entidades públicas ou privadas para o mesmo fin.
e) Sinalar en todo tipo de publicidade que a actividade subvencionada conta co
financiamento do Concello de Teo.
f) Asumir todas as responsabilidades legais e civís das actividades e/ou obras que se
realizan.
g) Cumprir con calquera outra obriga disposta no artigo 14 da LXS.
O incumprimento dalgunha destas obrigas poderase resolver coa suspensión do
pagamento da subvención ou co seu reintegro.
8.- Notificación e publicidade da resolución
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Unha vez concedida a subvención, procederase á súa notificación a todos os solicitantes
de forma fidedigna, nun prazo máximo de un mes dende a finalización do prazo de
presentación de solicitudes.
A relación de subvencións concedidas baixo esta convocatoria, publicarase no taboleiro
de anuncios do Concello, nun prazo máximo dun mes a partir da data de resolución.
Contra a desestimación expresa ou presunta das solicitudes presentadas, poderanse
formular os recursos que procedan.
9.- Documentación para a xustificación
A xustificación da subvención farase coa presentación no Rexistro xeral do Concello
dos seguintes documentos:
a) Memoria de actuación xustificativa debidamente cuberta, segundo o modelo
normalizado facilitado polo Concello.
b) Memoria económica xustificativa debidamente cuberta,e segundo modelo
normalizado.
c) Acreditación da realización de gastos, da forma seguinte:
- As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades que xeren gastos
de persoal, xustificaranse mediante facturas ou nóminas orixinais, ou as súas fotocopias
debidamente compulsadas. Así mesmo deberanse achegar as fotocopias dos NIF
pertencentes ás persoas afectadas.
- Os gastos relacionados coa adquisición

de material xustificaranse coas

correspondentes facturas, ou as súas fotocopias debidamente compulsadas (ou
documentos acreditativos do gastos substitutivos da factura contemplados no artigo 4 do
RD 1496/2003 representativos dos gastos realizados), sendo obrigada a relación entre a
actividade e o material adquirido. As facturas deberán conter, como mínimo, os
seguintes requisitos:
• Nome, razón social e NIF ou CIF de quen emite a factura.
• Desglose do IVE ou imposto correspondente; no caso de exención, deberá facerse
constar expresamente na factura.
• Descrición, polo miúdo, do servizo prestado.
• Número de factura, data e lugar de emisión e denominación de “factura”.
• Selo ou lenda de “cobrado”, “pagado”, “recibín” ou similar.
- En ningún caso se admitirán como xustificantes de gasto os correspondentes a
actividades en cuxo financiamento participase o Concello de Teo.
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- As entidades deberán presentar xustificantes pola totalidade dos gastos efectuados para
cada unha das actividades ou obras subvencionadas. De non ser así, o Concello
modificará as contías en proporción ao efectivamente xustificado.
- As facturas deberán corresponder ao período da subvención.
Unicamente serán subvencionables os que respondan de maneira indubidable á natureza
da actividade ou obra subvencionada e se realicen no prazo establecido. Ademais
deberán estar efectivamente pagados con anterioridade á xustificación da subvención.
10.- Prazo de xustificación de gastos
O

prazo

de

presentación

no

Rexistro

xeral

dos

xustificantes

rematará

improrrogablemente o día 30 de novembro de 2008, e comeza a contar dende o día
seguinte á comunicación da concesión da subvención.
De non presentar a xustificación dentro do prazo establecido nestas bases ou non
desistir de forma motivada e por escrito dentro do mesmo prazo, entenderase que desiste
da súa petición e que se perde o dereito ao cobro. Neste caso procederase á anulación do
correspondente compromiso por resolución da Alcaldía.
Estes prazos, así como o de presentación de solicitudes, entenderanse sen prexuízo do
prazo de dez días, que se concederá no caso de presentación de documentación
incompleta.
11.- Pagamento da subvención
O pagamento da subvención concedida farase efectivo unha vez xustificados totalmente
os gastos realizados.
Vista a documentación xustificativa presentada, efectuarase unha nova fiscalización por
Intervención e, unha vez aprobada, procederase a dar orde de pago por Alcaldía nos
casos que procedan.
No suposto de presentar a totalidade dos xustificantes de pagamento requiridos e que se
certifique o cumprimento dos obxectivos con respecto ás previsións iniciais, aboarase a
totalidade da subvención.
Disposición derradeira
Para o non previsto nesta convocatoria será de aplicación o disposto na LXS do 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, o RD 887/2006, Regulamento de Subvencións, e na
Regulamento de Subvencións do Concello de Teo.”
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3º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.
Sendo as trece horas e cincuenta minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA XERAL

Virginia Fraga Díaz
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 11 DE AGOSTO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 11 de agosto de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª
Carme Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey
Martínez..
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos tres membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de
licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A D. FRANCISCO LAGO RÍOS, en representación de HERMANOS LAGO RÍOS, S.L.,
licenza para construción dun edificio de sótano, planta baixa e primeira, destinado a
vivendas (12 vivendas), en Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado
polo arquitecto Sergio L. Paniccia.
Expediente núm: 229.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 28.05.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.

-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA PLURIFAMILIAR.
-Arquitecto director das obras: SERGIO L. PANICCIA.
-Arquitecto técnico director: FRANCISCO ANTONIO FRAGOSO PENA.
-Edificabilidade: 0,40 m2/m2 (p. Bruta).
-Altura máxima: B+1+BC, 6,10 m.
-.Recuamento á aliñación: Alineación oficial. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente
máxima de cuberta: 30º. Altura do cumio: 3,45 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 535.058,75 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10.701,18 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 1.969,34 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 12.790,52 euros.
1.2. A D. IGNACIO IGLESIAS VILLAR, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada, en Casalonga, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Francisco Javier Armas Angulo.
Expediente núm: 230.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 11.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).

-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: FRANCISCO JAVIER ARMAS ANGULO.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,34 m2/m2 (p. Bruta)
-Altura máxima: B+1 6,70 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 16,27% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: Alineación oficial. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de
cuberta: 0º. Altura do cumio: 0 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 97.662,25 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.953,25 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 63,96 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.137,21 euros.
1.3. A Dª. ESTHER GÓMEZ BOQUETE, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada, en A Igrexa, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 231.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 11.03.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).

-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,06 m2/m2 (p. Bruta)
-Altura máxima: S+B+A 5,48 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 4,06% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 66%. Altura do cumio: <3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 113.014,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.260,28 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,80 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.561,08 euros.
1.4. A D. BRAIS JORGE DEL RÍO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada, en A Pedreira, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos arquitectos
Blanca Carballal Mariño e Ismael Aneiros Rodríguez.
Expediente núm: 232.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 18.03.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.

-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: BLANCA CARBALLAL MARIÑO E ISMAEL ANEIROS RODRÍGUEZ.
-Arquitecto técnico director: SANTIAGO REY CONDE.
-Edificabilidade: 0,30 m2/m2
-Altura máxima: B+1 4,75 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 30%. Recuamento á aliñación: 8 m. do
eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 11%. Altura do
cumio: 2,12 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 123.007,95 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.460,16 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.640,16 euros.
1.5. A D. DANIEL NOVO PEREIRA, en represenación de COMUNIDADE DE
PROPIETARIOS U-1-A, licenza para instalación dun ascensor na U-1-A de Os Tilos,
segundo proxecto redactado pola arquitecta Sonsoles Borobio Sanchiz.
Expediente núm: 233.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 15.05.2008.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 710,00 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
Total: 770,00 euros.

1.6. A D. ANTONIO CASTROAGUDÍN VALLADARES, licenza para construción dun
galpón de 25 m2 na finca situada en Vilares de Rúa de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 234.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
1.7. A Dª. CRISTINA VARELA CREGO, licenza para construción dun cerre segundo
proxecto técnico presentado, en Vilares de Rúa de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 235.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento das condicións do informe favorable de Patrimonio, de xeito que
a parte opaca do peche sexa enfoscada con morteiro e pintada nun cor non agresivo o
entorno (blanco, marfiles, ocres), e se complete o peche pola parte interior coa
plantación de especies vexetais autóctonas.
-Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.

-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 140,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 200,88 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.8.- Escrito asinado por PROFICA 2000 S.L., de data 29.10.2007, con rexistro de entrada
no Concello núm. 8.474, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 1.08.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
tres membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a
PROFICA 2000 S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-11/08), para tres
vivendas unifamiliares illadas en Regoufe, parroquia de Luou, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 124/05, de data 18.04.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 270,00 €.
1.9.- Escrito asinado por Dª. OFELIA DUTRENIT ZORRILLA, de data 6.03.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 1.878, do 7.03.2008, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 1.08.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
tres membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª.
OFELIA DUTRENIT ZORRILLA, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O12/08), para unha vivenda unifamiliar illada en Os Verxeles, parcela nº 91, parroquia de
Oza, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 208/06, de data
28.12.2006.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

4º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
5º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.

Sendo as …….. horas e …….. minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

A SECRETARIA XERAL

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 18 DE AGOSTO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 18 de agosto de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª
Carme Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey
Martínez..
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de
licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A Dª. ANA FILLOY LORENZO, en representación de VEIGA DE GRIOY, S.L., licenza
para construción dun edificio de sótano, planta baixa e primeira, destinado a vivendas
(16 vivendas), en Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto Antonio
González Gil.
Expediente núm: 236.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 7.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.

-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA PLURIFAMILIAR.
-Arquitecto director das obras: ANTONIO GONZÁLEZ GIL.
-Arquitecto técnico director: BENIGNO CARBALLO LOUZAO.
-Edificabilidade: 0,40 m2/m2 (p. Bruta).
-Altura máxima: B+1, 6,24 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20,81%. Recuamento á aliñación: 8 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 30º. Altura
do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: No
-Presuposto: 590.560,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 11.811,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 2.792,80 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 14.724,00 euros.
1.2. A D. ALBERTO DEVESA RICO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada, en San Domingo, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto
Elia Esraviz Prado.
Expediente núm: 237.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 10.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).

-A distancia mínima de 3 metros a lindeiros será de calquer parte da edificación
incluindo os aleiros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ELIA ESRAVIZ PRADO.
-Arquitecto técnico director: JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA.
-Edificabilidade: 0,05 m2/m2 (p. Bruta)
-Altura máxima: B+1 4,42 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 3,0% (p. Neta). Recuamento á aliñación:
10 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta:
66,00%. Altura do cumio: 2,10 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 147.000,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.940,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 254,25 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 3.314,25 euros.
1.3. A Dª. Mª MERCEDES SOUTO ABEIJÓN, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada, en Cabovila, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto José Luis Ruíz Jainaga.
Expediente núm: 238.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 7.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).

-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JOSÉ LUIS RUÍZ JAINAGA.
-Arquitecto técnico director: CELSO JOSÉ PEDREIRA PÉREZ.
-Edificabilidade: 0,17 m2/m2 (p. Bruta)
-Altura máxima: B, 3,00 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 17% (p. Neta). Recuamento á aliñación:
>8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta:
<80%. Altura do cumio: <3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 105.296,26 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.105,93 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.285,93 euros.

4º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
5º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.

Sendo as …….. horas e …….. minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

A SECRETARIA XERAL

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 1 DE SETEMBRO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14 horas do día 1 de setembro de 2008,
reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar
a sesión ordinaria correspondente ó día da data.

ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, D. Andrés
Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asiste: Dª Carme Hermida Gulías.
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As
licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A D. MARCOS AMENEIRO CALVO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada, en “Veiga de Outeiro”, parroquia de Reis, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Carlos Bóveda Casado.
Expediente núm: 239.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 11.07.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
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-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE
APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será
necesaria unha certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: CARLOS BÓVEDA CASADO.
-Arquitecto técnico director: MARÍA FERNÁNDEZ BLANCAFORT.
-Edificabilidade: 0,25 m2/m2 (p. Bruta)
-Altura máxima: B+1 6,50 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 19,00% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: 19,87 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de
cuberta: 30,00%. Altura do cumio: 1,29 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 115.201,34 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.304,03 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.484,03 euros.
1.2. A D. JOSÉ SABORIDO GARCÍA, licenza para rehabilitación dunha vivenda
unifamiliar situada en Constenla, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado
pola arquitecta Clara González Gil.
Expediente núm: 240.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, básico e execución, visados no colexio
oficial de arquitectos con data respectivamente 31.03.2008 e 5.06.2008, sen modificar
volume nin superficie.
-Dará cumprimento das condicións do informe favorable de Patrimonio Exp: 782/08 de
data 23.07.2008.

2

-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán peresentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE
APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será
necesaria unha certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.342,51 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 270,32 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 2.732,83 euros.
1.3. A D. MANUEL CORNES SIEIRA, licenza para construción de un cerre de 150
ml., na finca nº 197 de Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 241.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais, debendo cunprir as
condicións do artigo 42.1.c da Lei 9/2002, non podendo superar a parte opaca a altura
de 1 metro que se deberá realizar con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 93,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 153,33 €.
1.4. A Dª. ISABEL MÍGUEZ BAO, licenza para construción de un cerre de 55 ml., na
finca nº 253 de Regoufe, parroquia de Luou.
Expediente núm: 242.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Cumprirá as condicións da autorización de Diputación.
-Situará a base do cerre na mesma cota que a pista, desprazando a cuneta ata o borde do
cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 34,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 94,22 €.
1.5. A D. ANTONIO ALDREY PEGITO, licenza para construción de un cerre de 167
ml., en Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 243.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista principal e a 4 metros do eixe da pista
posterior, situando a súa base na mesma cota que as pistas actuais, desprazando a cuneta
ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 351,23 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 411,23 €.
1.6. A D. XOÁN COSTOYA SECO, licenza para reparación de cerre consistente en
revestido con material tradicional, na finca nº 1123 de Vilar, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 244.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán de conservación do cerre consolidado existente, utilizando materiais de
acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002 e adaptandoo as condicións das normas
subsidiarias vixentes referentes a altura máxima da parte cega, de xeito que non acade
unha altura máxima de 90 centímetros no punto medio con respecto a rasante da vía
pública.
-O revestido será con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de
formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 6,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,22 €.
1.7. A D. JOSÉ ABEL MECIAS, en representación de PROMOCIONES VILCAME
S.L., licenza para construción de un cerre de 44 ml. polo fronte de dúas parcelas, en
Pedra, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 245.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual, desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 27,38 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 87,38 €.
1.8. A Dª. BALBANERA RAÍCES CALVO, licenza para retellado da vivenda de 96 m2
e construción dun cerre de 130 ml., con bloques, postes e arame, en Sisto, nº 18, finca nº
1067 de concentración parcelaria, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 246.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Tellado:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Manteranse estrictamente as características constructivas tradicionais e as pendentes da
cuberta.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
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clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
Cerre:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 140,62 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 200,62 euros.
1.9. A D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, licenza para retellado da vivenda de
120 m2 na finca situada en Lamas, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 247.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 euros.
1.10. A Dª. Mª DEL CARMEN SALGUEIRO ESTÉVEZ, licenza para retellado da
vivenda de 100 m2 na finca nº 6 de Cerdeira, parroquia de Vilariño.
Expediente núm: 248.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Manteranse estrictamente as características constructivas tradicionais e as pendentes da
cuberta.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
1.11. A D. EUGENIO SOUTO BLANCO, licenza para retellado da vivenda de 70 m2
en Calvario, parroquia de Reis.
Expediente núm: 249.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio, Expte.748/08.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 103,55 euros.
1.12. A D. RAFAEL PARADELA RODRÍGUEZ, licenza para obras de conservaciónretellado da cuberta de 120 m2 en Fixó, parroquia de Calo, no borde da estrada nacional
N-550, segundo plano de situación.
Expediente núm: 250.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións que indica o informe favorable de Fomento de data
22.05.2008, Expte. L-550-30/08.
-As obras serán exclusivamente as mínimas de conservación e mantemento do uso
preexistente en cumprimento do artigo 103 da Lei 9/2002.
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 euros.
1.13. A D. ADOLFO CASTRO DÍAZ, licenza para obras de retellado da vivenda de
200 m2 en Chao do Río, parroquia de Reis.
Expediente núm: 251.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable do Servizo de Estradas da Consellería de
Política Territorial O.P. e Transportes da Xunta de Galicia de data 12.08.2008, Expte.
OT205G 2008/000039-1, executando as obras sen modificar a estructura nin as
dimensións.
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente en
cumprimento do artigo 103 da Lei 9/2002.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 124,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 184,44 euros.
1.14. A D. MANUEL VILACOBA IGLESIAS, licenza para retellado da vivenda de 72
m2, reparación de revestimento exterior de 100 m2 e pintura de 100 m2 en Seixos,
parroquia de Luou.
Expediente núm: 252.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Manteranse estrictamente as características constructivas tradicionais e as pendentes da
cuberta.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 86,36 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 146,36 euros.
1.15. A D. MARTÍN BERMÚDEZ DE LA PUENTE, en representación de
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS U-5-B, licenza para obras menores de
reposición de canalóns e baixantes de pluviais no edificio U-5-B de Os Tilos, segundo
memoria valorada redactada polo técnico Luis Villar Folla-Cisneros.
Expediente núm: 253.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da mesma Lei 9/2002.
-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das
obras, e de tódalas normativas de seguridade vixentes.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 132,99 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 192,99 euros.
1.16. A D. JESÚS ANTONIO CAO BARREIRO, licenza para reparación e reposición
de portas e ventás, recebo, pintura de fachada na vivenda situada en Reboredo,
parroquia de Bamonde.
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Expediente núm: 254.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 36,72 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 96,72 euros.
1.17. A D. JOSÉ MANUEL CORBELLE CALVIÑO, licenza para apertura de portal de
6 metros de ancho en cerre existente na finca nº 343, en Fontenlo, parroquia de Teo.
Expediente núm: 255.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O portal instalarase a distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais tradicionais da zona.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 100,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 160,00 euros.
1.18. A MADERAS AMAZONAS S.L., licenza para obras de construción de dúas
rampas de acceso de 9 metros, con tubos de formigón, ás fincas nº 274 e 1274 de Vilar
de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 256.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A canalización situarase pegada ao cerre e a distancia máis lonxe posible do eixe da
estrada.
-Afirmarase en perfectas condicións co mesmo material da pista pública. A tubería terá
unha sección mínima de 40 centímetros de diámetro.
-O pavimento sobre o tubo situarase na mesma cota que a pista actual.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 13,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 73,00 euros.
1.19. A D. JOSÉ MANUEL RÍOS BRAÑA, licenza para obras de canalización en
camiño con auga da traida municipal en Procelas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 257.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona, instalando a tubería a unha profundidade mínima de 80
centímetros para evitar roturas por parte das maquinas de obras públicas.
-Dará cumprimento das condicións técnicas da compañía adxuditataria Aquagest.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 6,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,00 euros.
1.20. A Dª. LOURDES SILVA CONDE, licenza para instalación dunha pérgola na
fachada da vivenda existente en Solláns, finca nº 2232-1 “Morosas”, parroquia de Calo.
Expediente núm: 258.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán a estructura da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-Retranquearase un mínimo de 3 metros a lindeiros.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 84,73 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 144,73 euros.
1.21. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para cruce de pista e baixo
beirarrúas de Igrexa, parroquia de Calo, segundo proxecto que se xunta (SDG:
218307030240), para subministro eléctrico a vivendas en construción, na pista IgrexaSocastro.
Expediente núm: 259.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións.
-Executarase de acordo coa normativa sectorial vixente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
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-Aportará aval que garante a reposición de danos sobre viais públicos por importe de
600 €.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 205,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 265,00 €.
2º) LICENZAS DE APERTURA.
2.1.- Dada conta do escrito asinado por D. MANUEL BOUZAS LOUZAO, de data
3.03.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 2035, do 12.03.2008, no que
solicita licenza para apertura dun establecemento destinado á venda e reparación de
artigos de prata (epígrafe 659.5), en Cacheiras, Edificio Las Palomas, local 5 (metade).
Vistos, a documentación redactada polo arquitecto técnico Manuel Vence, incluindo a
certificación técnica de solidez e seguridade, o certificado de accesibilidade e o
certificado de seguridade en caso de incendio asinados pola arquitecta Mª Jesús Bouzas
Louzao, o informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de
data 12.08.2008 e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MANUEL BOUZAS LOUZAO (expte. AP-8/08) a licenza que
solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
108,86 euros.
3º) APROBACIÓN DE PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE: SANEAMENTO E
DEPURACIÓN EN REGOUFE.
3.1. Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade
e saúde da obra de “Reformado do proxecto de saneamento e depuración en Regoufe”,
de data 21.08.2008, e o correspondente plan de seguridade e saúde, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda aprobar
dito plan.

4º) CONTRATACIÓN.
4.1. TEO MODERNIZA
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Á vista do expediente tramitado para a contratación do servizo de implantación do Plan
de Modernización Administrativa do Concello de Teo “Teo Moderniza”, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acordou:
1º.- Aprobar o expediente para a contratación do servizo de implantación do Plan de
Modernización Administrativa do Concello de Teo “Teo Moderniza”, polo trámite de
urxencia, de acordo co establecido no artigo 96 da Lei 30/2007 da Lei de Contratos do
Sector Público, tendo en conta os prazos dos que se dispón para a xustificación das
subvencións concedidas para este servizo.
2º.- Aprobar os pregos de clausulas correspondentes, que se transcriben a continuación:
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVICIO DE
IMPLANTACIÓN DO PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE
TEO “TEO MODERNIZA”

PRIMEIRA.- OBXECTO E NATUREZA DO CONTRATO
O presente contrato ten por obxecto o desenvolvemento e implantación dun conxunto de
módulos baseados en software libre para implantación do plan de modernización
administrativa do Concello de Teo “Teo Moderniza” dentro do programa de modernización
local, para avanzar na mellora dos servicios de xestión e atención ós veciños, de acordo co
Prego de prescricións técnicas que figura como Anexo deste Prego e que se considera parte
integrante do mesmo.
En caso de contradicción entre o Prego de cláusulas administrativas e o Prego de prescricións
técnicas prevalecerá o primeiro.
O contrato ten a cualificación de contrato administrativo de servicios, de acordo co establecido
no artigo 10 en relación co 9.3.b) da Lei 30 /2007, de contratos do sector público.
SEGUNDA.- PROCEDEMENTO DE SELECIÓN.
O contrato adxudicarase por procedemento aberto de conformidade co artigo 141 e seguintes
da Lei 30/2007, de contratos do sector público., e tramitación urxente en aplicación do
establecido no artigo 96 da referida LCSP.
As proposicións valoraranse atendendo a varios criterios de adxudicación directamente
relacionados co obxecto do contrato, en aplicación do artigo 134 da Lei 30/2007 de CSP e de
conformidade co establecido na cláusula 12 Prego de prescricións técnicas.
TERCEIRA.- PREZO DE CONTRATO.
O valor estimado do contrato ascende a cento noventa e tres mil cento tres euros con
corenta e cinco céntimos (193.103,45 euros) e trinta mil oitocentos noventa e seis euros
con cincuenta e cinco céntimos (30.896,55 euros) de IVE.
O prezo abonarase con cargo a partida 121/627.00 do vixente Orzamento Municipal.
No prezo ofertado polos licitadores deberá incluírse tanto o prezo estimado do contrato como o
do imposto sobre valor engadido, que se indicará como partida independente de acordo co

17

establecido no artigo 75.2 da LCSP, así como os demais tributos que sexan de aplicación de
conformidade coa lexislación vixente.
CUARTA.- REVISIÓN DE PREZOS
Dadas as características do contrato non procederá a revisión de prezos polo que non se
aplicará ningunha formula de revisión de prezos.
QUINTA .- PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO
O contrato deberá realizarse no prazo de catro meses dende a data de formalización do
contrato, coas especificacións do prego de características técnicas.
SEXTA.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR
Poderán licitar, por si ou por medio de representante as persoas naturais ou xurídicas,
españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar, non se atopen incursas
nalgunha das circunstancias enumeradas nos artigos 43 e 49 da LCSP, e que teñan a
clasificación V-2-a) .
Non obstante os licitadores non españois de estados membros da Comunidade Europea só
teñen que acreditar ante o órgano de contratación a súa solvencia económica, financeira e
técnica.
SEPTIMA.- UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS
A administración poderá contratar con unión de empresarios que se constitúan temporalmente
ó efecto de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.
A estes efectos cada unha das empresas que compoñan a unión temporal deberán indicar as
súas circunstancias así como asumir o compromiso de constituírse formalmente en unión
temporal no suposto de que resulte adxudicataria do contrato.
A efectos de clasificación da unión temporal estarase ó disposto no artigo 56.5 da LCSP.
OITAVA.- PERFIL DO CONTRATANTE
O anuncio de licitación publicarase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil do contratante co
fin de asegurar a transparencia e acceso á información.
Os interesados, de conformidade co establecido nos artigos 42 e 126 da LCSP, poderán
consultar os datos relativos á licitación no páxina Web do Concello concellodeteo.com .
NOVENA.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS E DOCUMENTACIÓN
As ofertas presentaranse no rexistro xeral do Concello de Teo, en horario de atención ao
público, dentro do prazo de once dias naturais contados a partir do día seguinte ao de
publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia e no Perfil do contratante.
Así mesmo as proposicións poderán presentarse, por correo, por telefax, ou por medios
electrónicos, informáticos ou telemáticos, en calquera dos lugares establecidos no artigo 38.4
da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común.
Cando as proposicións se envíen por correo, o empresario deberá xustificar a data de envío e
anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante télex, fax ou telegrama no
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mesmo día, consignándose o número do expediente, título completo do obxecto do contrato e
nome do licitador.
A acreditación da recepción do referido télex, fax ou telegrama efectuarase mediante dilixencia
extendida no mesmo polo Secretario municipal, na que se fará constar que a proposición foi
presentada dentro do prazo.
Os medios electrónicos, informáticos e telemáticos utilizables deberán cumprir os requisitos
establecidos na disposición adicional décimo novena da LCSP.
Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición, nin poderá subscribir ningunha
proposta en unión temporal con outros se o fixo individualmente, tampouco poderá figurara en
máis dunha unión temporal. A infracción destas normas dará lugar á non admisión de todas as
propostas por él asinadas.
A presentación dunha proposición supón a aceptación incondicionada polo empresario das
cláusulas do presente Prego.
As proposicións para tomar parte na licitación presentaranse en dous sobres pechados,
asinados polo licitador e con indicación do domicilio a efectos de notificacións, nos que se fará
constar a denominación do sobre e a lenda «Proposición para licitar á contratación do
servicio de implantación do plan de modernización administrativa do Concello de Teo
“Teo modeniza”». A denominación dos sobres é a seguinte:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

— Sobre «B»: Proposición Económica e Documentación Técnica.
Os documentos a incluír en cada sobre deberán ser orixinais ou copias autentificadas,
conforme á lexislación en vigor.
Dentro de cada sobre, incluiranse os seguintes documentos así como unha relación numerada
dos mesmos:

SOBRE A, subtitulado “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”
Conterá a seguinte documentación:
a) Documentos que acrediten a personalidade xurídica do licitador.
a).1.- Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.
a).2.- Persoas xurídicas: escritura de constitución, modificación no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil se este requisito fose esixible, ou estatutos ou acto fundacional no que
consten as normas polas que se regula a súa actividade inscritos no correspondente rexistro
oficial.
-Fotocopia compulsada da tarxeta de identificación fiscal.
a).3.- Empresarios comunitarios: a personalidade xurídica das empresas non españolas
que sexan membros da Unión Europea acreditarase mediante a inscrición no rexistro
procedente de acordo coa legislación do Estado onde esté establecida ou mediante a
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.
a).4.- Empresarios non comunitarios: a pesonalidade das empresas extranxeiras que non
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pertenzan a Unión Europea acreditarase mediante un informe da Misión Diplomática
Permanente de España no estado correspondente ou da oficina Consular do ámbito territorial
onde radique o domicilio da empresa.
b) Documentos que acrediten a representación.
Cando o licitador non actue en nome propio ou se trate dunha sociedade ou persoa xurídica,
presentará copia notarial do poder de representación, bastanteado pola Secretaria da
Corporación.
Se o licitador fose persoa xurídica, este poder deberá figurar inscrito no Rexistro Mercantil,
cando sexa esixible legalmente.
Igualmente a persoa con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar
fotocopia compulsada do seu documento nacional de identidade.
c) Declaración responsable de non estar incurso nunha prohibición para contratar
das recollidas no artigo 49 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector
Público.
Esta declaración incluirá a manifestación de atoparse ao corrente do cumprimento das
obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen
prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da
adxudicación definitiva, polo empresario que resultou adxudicatario provisional.
d) Clasificación empresarial
A clasificación empresarial acreditarase mediante certificación expedida pola Xunta Consultiva
de Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda (ou órgano correspondente da
Comunidade Autónoma de Galicia) de que o licitador está clasificado nos grupos, subgrupos e
categoría que se especifican na cláusula quinta deste Prego.
Non obstante as empresas non españolas de estados membros da Comunidade Europea que
non estean clasificadas será suficiente que acrediten a súa solvencia económica e financeira
por calquera dos medios ós que se refire o artigo 64 da LCSP e a súa solvencia técnica
mediante relación dos servicios prestados nos últimos tres anos relacionados co obxecto de
contrato, acompañada dos certificados de boa ejecución dos maís importantes e a relación de
persoal técnico e das unidades técnicas participantes no contrato, de acordo co establecido no
artigo 67, apartados a) e b).
e) Rexistro oficial de contratistas
Os licitadores que estean inscritos nos rexistros oficiais de licitadores do Estado, Comunidades
Autónomas ou no rexoistro de contratistas da Deputación Provincial de A Coruña poderán
indicar o rexistro no que setán inscritos acompañando a correspondente certificación cos datos
os que se refire o artigo 303 da LCSP, quedando neste caso dispensados de presentar os
datos que figuran inscritos.
Os licitadores que figuren inscritos no Rexistro de empresas contratistas da Deputación
Provincial de A Coruña poderán presentar o número de inscrición no Rexistro quedando
dispensados de presentar os documentos referenciados nos apartados a) e b) así como a
acreditación da clasificación empresarial, sempre que os citados documentos estén vixentes.

20

f) Documento que xustifique ter constituída a garantía provisional
g) Declaración de sometemento á xurísdición española
As empresas estranxeiras presentarán declaración de someterse á Xurisdición dos Xulgados e
Tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdicional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitador.
h) Índice de documentos
Dentro do sobre uncluírase unha páxina independiente co índice dos documentos que o
integran.

SOBRE B, subtitulado: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA E
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”
Conterá a seguinte documentación:
a) Proposición económica.- A proposición económica presentarase conforme ao
seguinte modelo:

«D. _________________________, con domicilio a efectos de
notificacións en _____________, r/ ____________________, n.º ___, con DNI
n.º _________, en representación da entidade___________________, con CIF
n.º ___________, decatado do expediente para a contratación do servicio de
implantación do plan de modernización administrativa do Concello de Teo, “Teo
Moderniza” mediante procedemento aberto, anunciado no BOP e no Perfil de
contratante do Concello de Teo, fago constar que coñezo os Pregos que sirve
de base ao contrato que acepto integramente, e tomo parte na licitación
comprometéndome a levar a cabo o obxecto do contrato polo importe seguinte:
Prezo

sen

IVE………………………………….

euros

e…….………………………euros

correspondentes ao Imposto sobre o Valor Engadido.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Sinatura do licitador,

Asdo.: _________________».
b) Documentos que permitan á Mesa de Contratación valorar as condicións das
ofertas segundo os criterios de adxudicación.
Deberá conter toda a documentación precisa para valorar as ofertas de acordo cos criterios de
adjudicación especificados na base 12 do Prego de prescricións técnicas.

DÉCIMA.-GARANTÍA PROVISIONAL
Os licitadores terán que constituir unha garantía provisional por importe de 5.700 euros de
acordo co establecido no artigo 91da LCSP, e que poderán presentar en calqueira das formas
previstas no artigo 84 do referido texto.
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Esta garantía quedara extinguida automáticamente coa adjudicación definitiva do contrato
sendo devolta inmediatamente ós licitadores.
DÉCIMO PRIMEIRA.- MESA DE CONTRATACIÓN
A Mesa de contratación, de acordo co establecido no punto 10 da disposición adicional
segunda da LCSP estará constituida da seguinte forma:
- O Alcalde ou concelleiro que o sustitúa, que actuará como presidente da Mesa.
- A Secretaria Xeral do Concello.
- A Interventora do Concello.
- O Concelleiro de Urbanísmo, Vivenda e Infraestructuras
- O veceiro do grupo municipal de INTEO
- Un/unha funcionario/a do Concello designada pola Alcaldía, que actuará como secretario/a da
Mesa.
No caso de que os membros da Mesa non poidan acudir por causa justificada serán sustituidos
polos suplentes que se indican: a Secretaria e a Interventora do Concello polo funcionario/a
que legalmente as sustitúan, o Concelleiro de Urbanísmo, Vivenda e Infraestructuras pola
Concelleira de educación e mocidade e o voceiro de INTEO polo concelleiro que este designe.
DÉCIMO SEGUNDA.- APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

A Mesa de Contratación constituirase o terceiro día hábil seguinte o da
finalización do prazo de presentación das proposicións, ás nove horas,
para proceder a cualificarión da documentación administrativa contida
nos sobres «A».. Se cadrase sábado trasladarase ó seguinte día hábil.
A Mesa de contratación, se o estima oportuno, poderá conceder un prazo,
non superior a tres días, para que os licitadores corrixan os defectos ou
omisións emendables que observe na documentación presentada.
Posteriormente, procederá á apertura e exame do sobre «B», podendo nese momento a Mesa
solicitar cantos informes técnicos considere precisos.
Recibidos os informes, e reunida de novo a Mesa de Contratación, realizará proposta de
adxudicación provisional ó órgano de contratación.
A proposta de adxudicación non crea dereito algún a favor do licitador proposto fronte á
Administración. Non obstante, cando o órgano de contratación non adxudique o contrato de
acordo coa proposta formulada deberá motivar a súa decisión.
A adxudicación provisional do contrato deberá ser notificada aos licitadores e publicada no
BOP e no perfil do contratante.
DÉCIMO TERCEIRA.-.- GARANTÍA DEFINITIVA
O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato deberá constituír unha garantía do
5% do importe de adxudicación, excluído o Imposto sobre o valor engadido.
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Esta garantía poderá prestarse en calqueira das formas previstas no artigo 84 da LCSP e
responderá dos conceptos contemplados no artigo 88 da mesma.
DÉCIMO CUARTA.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
A elevación a definitiva da adxudicación provisional non poderá producirse antes de que
transcorran quince días hábiles contados desde o seguinte ó da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e no Perfil de contratante.
Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá aportar os documentos acreditativos de
estar ao corrente coas súas obrigacións tributarias e da Seguridade Social, de ter constituído a
garantía definitiva, e abonado todos os anuncios de licitación. Así mesmo, poderá esixirse ao
adxudicatario, motivadamente, que acredite de novo a súa personalidade e capacidade para
contratar.
A adxudicación definitiva deberá realizarse dentro dos cinco días hábiles seguintes a aquel en
que expire o prazo de quince días anterior, sempre que o adxudicatario presentase a
documentación sinalada e teña constituída a garantía definitiva.
Cando non proceda a adxudicación definitiva do contrato ao licitador que resultase
adxudicatario provisional por non cumprir este as condicións necesarias, procederase de cordo
co establecido no apartado 5 do artigo 135 da LCSP.
DÉCIMO QUINTA.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.
A formalización do contrato en documento administrativo efectuarase dentro dos cinco días
hábiles a contar desde a data da notificación da adxudicación definitiva, constituíndo este
documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público.
O contratista poderá solicitar que o contrato sexa elévado a escritura pública, sendo do seu
cargo os gastos ocasionados.
DÉCIMO SEXTA.- OBRIGACIÓNS DO ADXUDICATARIO
O adxudicatario queda obrigado o cumprimento do contrato de acordo coa proposta presentada
e con suxección ó establecido no presente Prego e no Prego de prescipcións tecnicas, sendo
responsable da calidade técnica dos traballos obxecto do contrato.
O contratista queda obrigado a adcribir á ejecución do contrato os medios materiais e persoais
suficientes para a súa execución
Serán de conta do contratista adxudicatario os gastos derivados do procedemento de
contratación incluidos os anuncios de licitación e adjudicación, ata un máximo de 1.900.- euros,
así como calqueira outros que resulten de aplicación.
O contratista está obrigado ó cumprimento do establecido no artigo 210 da LCSP para os
supostos de subcontratación.
Así mesmo estará obrigado o pago dos tributos locais e estatais que se deriven do contrato e a
solicitar as autorizacións e concesións que fosen necesarias para a ejecución do contrato.
O adxudicatario asume a responsabilidade por danos a terceiros, por causa imputable á
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empresa ou calqueira dos elementos adcritos ó contrato.
DÉCIMO SÉPTIMA.- PRAZO DE GARANTÍA
O obxecto do contrato queda suxeito a un prazo de garatía de un ano a contar dende a data de
recepción dos traballos.
O licitador deberá prestar un servicio de mantemento durante dous anos dende a finalización
do prazo de garantía.
Rematado prazo de garantía sen que se formulen reparos ós traballos executados, quedará
extinguida a responsabilidade do contratista.
DÉCIMO OITAVA.- EXECUCIÓN E MODIFICACIÓN DO CONTRATO
O contrato ejecutarse con subxección ó establecido neste Prego de condicións e no Prego de
prescricións técnicas e de acordo coas instruccións que ó efecto se darán polo órgano de
contratación na súa interpretación.
A Administración poderá modificar o contrato por razóns de interés público e para atender a
causas imprevistas, xustificando debidamente a súa necesidade e sempre que non afecten ás
condicións esenciais do contrato.
As modificacións do contrato formalizaranse de acordo co establecido no artigo 140 da Lei de
contratos do sector público.
DÉCIMO NOVENA.-RESOLUCIÓN DO CONTRATO
A resolución do contrato terá lugar nos supostos sinalados nos artigos 206 e 284 da LCSP e
será acordada polo órgano de contratación, de oficio ou a instancia do contratista.

VIXESIMA.- RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO
O contrato ten carácter administrativo e a súa preparación, adjudicación, efectos e extinción
rexeranse polo establecido neste Prego, e para o non previsto no mesmo sera de aplicación a
Lei 30/2007, de contratos do sector público, supletoriamente serán de aplicación as restantes
normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
A orde xurisdicional Contencioso-Adminitrativa será a competente para resolver as
controversias que xurdan entre as partes de conformidad eco establecido no arigo 21.1 da
LCSP.
Teo, 28 de agosto de 2008
O ALCALDE
Martiño Noriega Sánchez

ANEXO
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PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVICIO DE
IMPLANTACIÓN DO PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DO
CONCELLO DE TEO “TEO MODERNIZA”
1.- INTRODUCCIÓN
O obxecto deste Prego é establecer as condicións técnicas para a implantación do Plan de
modernización administrativa do Concello de Teo “Teo Moderniza”, dentro do marco de
proxectos de modernización administrativa local, ó amparo das convocatorias de “CIDADES
DIXITAIS 2007-2010” dentro do Plan Avanza da Xunta de Galicia e eModelL 2008 do M.A.P.
2.- OBXECTO DO CONTRATO
O obxecto do contrato é o deseño, desenvolvemento e implantación dunha plataforma de
administración electrónica que permita aos cidadáns o uso de tecnoloxías avanzadas na
tramitación de procedementos administrativos, impulsando os eServicios, así como a
planificación, programación e impartición de xornadas formativas de conformidade coa
proposta técnica do plan de modernización administrativa do Concello de Teo “Teo
Moderniza”.
A implantación da plataforma inclúe o conxunto de aplicacións e ferramentas software que
permitan a prestación do servicio así como a instalación dos servidores necesarios e a
integración coa páxina Web do Concello.
A infraestructura que sirva de base para a implantación dos e-Servicios, a través dunha
plataforma de tramitación electrónica en software libre e código aberto, permitirá a integración
coa plataforma @firma5 do Ministerio de Administracións públicas e coas pasarelas de pago
telemático de Red.es do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e outras pasarelas de
pago coas que o Concello de Teo poida establecer convenios
3.-ALCANCE DO SERVICIO
O proxecto “Teo Moderniza” comprende as accións estratéxicas seguintes, co alcance que se
determina na proposta técnica e neste Prego de prescricións técnicas que serven de base á
contratación:
*Normalización de procesos e definición da carta de servicios do Concello.
*Implantación e despregue
Source.

dunha plataforma de administración electrónica Open

*Implementación de procedementos administrativos e procesos internos na plataforma
de administración electrónica.
*Interoperabilidade administrativa.
A plataforma deberá incluír os procedementos básicos para a tramitación de expedientes
(rexistro de entrada/saída, notificación, subsanación, etc.) para as distintas áreas de xestión
municipal, e estará integrada por un conxunto de ferramentas que cubran todos os aspectos
necesarios para a implantación dos eServicios a través das seguintes etapas:
-Deseñador de procedementos (circuítos de tramitación, etc.)
-Interacción co cidadán: presentación telemática de solicitudes, consulta telemática, notificación
telemática, emisión de certificados, etc.
-Execución da tramitación propiamente dita.
Para isto a plataforma deberá reunir os seguintes requisitos clave:
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1.-Xeneralidade, de xeito que non se limite a solucionar procedementos concretos senón que
achegue ferramentas configurables para cada un dos aspectos necesarios na prestación dun eServicio.
2.-Arquitectura aberta, de maneira que nos casos nos que non resulte posible implemenar un
e-Servicio mediante a parametrización básica o sistema permita achegar un compoñente
desenvolvido para cubrir esta funcionalidade.
3.-Utilización de estándares. A aplicación terá que ser construída sobre a base software libre,
desenvolvido e/ou adaptado pola empresa adxudicataria.
4.- Minimización da dependencia respecto do proveedor. O proveedor deberá entregar o código
fonte da plataforma obxecto da contratación, así como unha licencia de uso , cando así o
requira a plataforma ofertada, que admita a súa modificación por parte do Concello de Teo.
5.- Capacidade para a interoperatividade con ferramentas de tramitación electrónica de outras
entidades públicas coas que puidera ter que relacionarse o Concello
A finalización da implantación do proxecto “Teo Moderniza” deberá existir unha “sede virtual”
que permita acadar os seguintes obxectivos:
* Implantar a administración electrónica no Concello de Teo
* Fomentar o uso dos servicios polos cidadáns e empresas
* Ofrecer servicios básicos dixitais
* Realizar actividades de formación dirixidas a distintos colectivos
* Difundir as ventaxas do uso dos e-Servicios.
A plataforma deberá dispoñer dos seguintes módulos:
a) Intranet que permita a comunicación directa de todo o persoal do Concello con acceso a
internet.
b) Utilidades para a xeración e deseño de formularios que permitan crear todo tipo de
formularios para a tramitación electrónica.
c) Rexistro telemático que permita o rexistro en modo autoservicio de todas as solicitudes ou
escritos que envíen os usuarios a través do portal e as comunicacións que o Concello remita
aos cidadáns.
Os cidadáns deberán recibir unha comprobación do envío efectuado a través do propio sistema
que dispoña da validez xurídica precisa.
d) Caixa de correo do cidadán que permita realizar trámites on-line co Concello a través dos
formularios e que posibilite ós cidadáns coñecer o trámite no que se atopan os expedientes
iniciados a través da Web.
e) Emisión de certificados que permita emitir certificacións en formato de documentos
electrónicos, tales como volantes de empadroamento.
f) Motor de expedientes que permita definir e automatizar os circuítos de sinatura para cada
un dos expedientes, para o que se incorporará a sinatura electrónica e a encriptación en
calquera estado do proceso, permitindo a xeración, tramitación e conservación de arquivos
electrónicos, que evite a necesidade de impresión para a súa sinatura antes de continuar co
seguinte estado.
Os expedientes serán arquivados electronicamente nos servidores, almacenando as sinaturas
electrónicas e pegadas dixitais correspondentes, para que teñan plena validez xurídica,
dotando o sistema dunha total confidencialidade.
g) Conexión á plataforma de sinatura electrónica que poderá utilizarse nos diferentes
puntos da tramitación, permitindo aplicala a calquera formato de arquivo (Word, XML, PDF,
HTML, AVI,....). A tecnoloxía de Clave Pública será multi PKI soportando as Autoridades de
Certificación recoñecidas polo MITYC e o DNI electrónico.
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Os sistemas de sinatura electrónica implantados permitirán utilizar os formatos de sinatura
XMLDSig, PKCS7 e PDF e as súas diferentes variantes, E-C, E-T e E-X Long, que permitan
dispoñer de documentos electrónicos con validez de longa duración.
Disporanse de dous ámbitos de sinatura electrónica:
-Sistema de sinatura en cliente
-Sistema de sinatura en servidor
O módulo de sinatura estará totalmente integrado co sistema de xestión de expedientes e
rexistro telemático.
A comprobación do estado de revogación do certificado será realizado en orixe e o sistema
soportará os seguinte métodos de consulta:
* OCSP
* CRL ( on-line e off-line cacheada nos servidores do Concello)
* CGI
* LDAP
h) Rexistro de entrada e saída de documentos, coas seguinte características:
-Servicio accesible para o conxunto de unidades administrativas do Concello.
-Funcionalidade de distribución automática da documentación de entrada ás distintas unidades
implicadas.
-Compulsa electrónica: os documentos físicos poderanse escanear e certificar de forma que
sexan dixitalmente válidos dende a súa entrada.
i) Sistema de xestión documental
j) Sistema de arquivo municipal que permita a custodia e referenciación dos expedientes
físicos e electrónicos, a xestión de depósitos, de cadro de clasificación en base á normativa
ISAD(G), así como a incorporación automatizada dos expedientes rematados.
4.-TECNOLOXÍA APLICABLE
4.1 Elementos Hardware
Todos os servicios indicados soportaranse con plataformas Intel Xeón ou equivalente, Linux,
Apache, Jboss ou Tomcat. O adxudicatario deberá aportar a solución de aloxamento do
proxecto durante a duración do mesmo e un período de garantía .
Unha posible configuración mínima sería a seguinte:
-Portal de tramitación do cidadán.- 2 servidores Intel Xeon dual ou equivalente.
-Intranet do empregado/plataforma de interoperabilidade municipal .- 2 servidores Xeon dual ou
equivalente.
-Almacenamento do servicio de custodia documental.- SAN/NAS escalable comenzando en
1TB.
Non obstante os licitadores propoñerán a infraestructura hardware precisa para asegura-lo
correcto funcionamento da plataforma que propoñan, sendo responsables do correcto
dimensionamento, instalación e operación de tódolos compoñentes.
No referente ás comunicacións os licitadores serán responsables de manter operativos os
accesos, tanto para os usuarios finais como para os usuarios do Concello, que deban operar
coa plataforma.
As propostas deberán indicar os sistemas de seguridade de todo tipo que se vaian implantar no
transcurso e evolución do proxecto.
A modo orientativo inclúese o esquema dunha posible arquitectura para o proxecto:
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4.2 Elementos Software
A plataforma atenderá os seguintes criterios :
- Uso de estándares abertos, Java, J2EE, XML, Linux,........
- Multiplataforma e multiusuario
- Soporte multiidioma: Galego e Castelán
- Uso de estándares de organización W3C, OASIS, UE_EITF,......
-Posibilidade de Interoperabilidade con outras plataformas e servicios da administración pública
como os servicios de intranet administrativa do MAP, do DNI electrónico e das pasarelas de
pagos de RED.ES ou doutras pasarelas de entidades recoñecidas.
-Sinatura electrónica: uso de @Firma5 do MAP.
-Interoperabilidade: uso de servicios Web SOAP.
-Frameworks: Spring, Hibernate, ..........
-Bases de datos: MySQL, PostgreSQL.
5.- METODOLOXÍAS UTILIZADAS
As metodoloxías a utilizar no Plan de modernización administrativa “Teo Moderniza” son as
seguintes:
ATRIO: Especificación
información.

sobre sistemas de almacenamento, tratamento e recuperación de

SICRES: Sistema de información común dos rexistros de entrada e saída.
ESTROFA: Especificacións para o tratamento de fluxos administrativos automatizados.
INDALO: Modelo de datos para o intercambio de información entre as Administracións
Públicas.
MÉTRICA 3: Metodoloxía de planificación, desenvolvemento e mantemento do sistema de
información.
EFFORTS: Mellora de eficacia enerxética do equipamento informático.
PROCESO UNIFICADO: Desenvolvemento do Software utilizando técnicas UML.
6.- PLAN DE FORMACIÓN
28

O adxudicatario deberá desenvolver un plan de formación específico a través da impartición de
cursos apoiados do material didáctico axeitado e que serán como mínimo os seguintes:
*Curso de formación para persoal do Concello encargado da xestión.
*Curso de formación para administradores
*Curso de formación para dinamizadores da sociedade da información. Dirixido tanto a persoal
do Concello como a outros interesados que desexen asistir.
7.-PERIODO DE GARANTÍA E SOPORTE POSTERIOR
O período de garantía non será inferior a un ano a contar dende a finalización do contrato.
O licitador prestará un servicio de mantemento axeitado polo menos no período de dous anos
dende a finalización do prazo de garantía.
Na oferta do servicio de mantemento unha vez finalizado o prazo de garantía, especificarase o
custo anual e a frecuencia de actualización das versións e nivel do servicio.
8.-PRAZOS DE IMPLANTACIÓN
O prazo máximo de realización do obxecto do contrato é de 4 meses debendo estar
completados os traballos con anterioridade ó 20 de febreiro de 2009.
A implantación do servicio será gradual e farase en dúas fases:
1ª fase, normalización e definición de procedementos a implantar (Normalización de
procedementos) e Implantación de hardware e software de base (Implantación da plataforma),
que se executará no prazo máximo de dous meses.
2ª fase, implantación e posta en funcionamento da plataforma (Implantación de
procedementos) e de administración electrónica (Interoperatividade administrativa), que se
executará no prazo máximo de catro meses dende a formalización do contrato.
9.-DOCUMENTACIÓN DOS TRABALLOS
Como parte dos traballos obxecto do contrato, o adxudicatario deberá subministrar ó Concello
a documentación aplicable a cada un dos elementos que constitúen o sistema, sendo
propiedade exclusiva do Concello de Teo o Software agás nos casos nos que se trate de
código de fontes abertas baixo licencia GNU/GPL, sen que o contratista poida conservala, nin
obter copia ou facilitala a terceiros sen a autorización expresa do Concello.
O adxudicatario entregará a documentación en galego e nun formato electrónico estándar (
ODT, DOC ou PDF).
O sistema de aplicacións deberán contemplar as medidas necesarias para garantir a
seguridade que debe reunir o tratamento automatizado de datos de caracter persoal , de xeito
que cumpra a normativa vixente.
10.-TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA
Durante o desenvolvemento dos traballos obxecto do contrato e a duración do período de
garantía o adxudicatario comprométese, en todo momento, a facilitar ás persoas designadas
pola dirección do proxecto, canta información e documentación lle soliciten para dispoñer dun
pleno coñecemento das circunstancias nas que se desenvolven os traballos, así como dos
eventuais problemas que poidan xurdir, e das tecnoloxías, métodos e ferramentas empregados
para a súa resolución.
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11.-MELLORAS OFERTADAS
Poderanse ofertar melloras vinculadas a graos superiores de detalle, traballos adicionais,
número de procedementos analizados e/ou implantados, cursos de formación adicionais,
conectividade, hardware, software, rapidez de resposta, soporte e mantemento
proporcionados, documentación adicional, etc.
Valoraranse as propostas de novas funcionalidades, así como a calidade técnica de todos e
cada un dos elementos ofertados.
As melloras ofertadas deberán estar relacionadas directamente co obxecto do contrato e
estarán valoradas economicamente polos licitadores para ser tidas en conta
Independentemente da descrición que se faga de cada mellora, nas ofertas incluirase,
obligatoriamente, un resumo de tódalas melloras propostas, segundo a seguinte táboa:

Descrición da mellora

Valoración económica
(IVE engadido)

No caso de que a mellora implique a
prestación de servizos, deberán detallarse
as dedicacións en xornadas por tipo de
perfil
Perfil 1
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4

12.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
As ofertas presentadas polos licitadores valoraranse de acordo cos seguintes criterios:
a) Calidade da proposta técnica, ata un máximo de................................... 10 puntos.
Neste apartado valorarase a calidade técnica da proposta no seu conxunto, a súa
personalización, funcionalidade final, grado de integración de todos os elementos, a
incorporación de medios tanto hardware como software con descrición técnica e funcional
detallada , así como os servicios a instalar e formación ofertados.
Tamén se terá en conta o plan inicial de traballo, a metodoloxía, fases de execución e a
calidade dos medios persoais e materiais adscritos directamente ó contrato.
b) Reducción de prazos, ata un máximo de.................................................. 25 puntos.
Este apartado valorarase da seguinte forma:
Reducción do prazo da 1ª fase da implantación dos traballos ata 15 puntos, a razón de 5
puntos por cada semana na reducción do prazo
Reducción do prazo da 2ª fase da implantación dos traballos ata 10 puntos, a razón de 5
puntos por cada mes na reducción do prazo.
c) Incremento ou extensión da garantía, ata un máximo de........................20 puntos.
Este apartado valorarase da seguinte forma:
Extensión da garantía sobre o prazo esixido no Prego que sirve de base a contratación ata 10
puntos, a razón de 5 puntos por ano.
Ampliación do servicio de mantemento especificado na base 7 deste Prego ata 10 puntos, a
razón de 5 puntos por ano.
d) Metodoloxía de desenvolvemento ata un máximo de............................. 10 puntos
Valorarase a metodoloxía empregada para o desenvolvemento dos sistemas de información
aplicada ó proxecto.
e) Melloras técnicas, ata un máximo de .........................................................35 puntos
Valoraranse as melloras ofertadas sobre as condicións mínimas esixidas no Prego que serve
de base á licitación, da seguinte forma:
-Características funcionais e técnicas superiores ás esixidas no Prego de prescricións técnicas
da plataforma hardware, ata 5 puntos.
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-Características funcionais e técnicas superiores ás esixidas no Prego de prescricións técnicas
da plataforma electrónica, ata 15 puntos.
-Adecuación e número de procesos propostos, ata 15 puntos.
13.-PREZO DO CONTRATO
O importe do proxecto ascende a 224 000 euros, sendo o valor estimado do contrato
193.103,45 euros e o importe do IVE 30.896.55 euros.
O presuposto desglósase da seguinte forma:
Normalización de procedementos...................................40.320.- euros IVE incluído
Implantación da plataforma.............................................49.280.- euros IVE incluído
Implantación de procedementos......................................87.360.- euros IVE incluído
Interoperatividade administrativa.....................................47.040.- euros IVE incluído
Teo, 28 de agosto de 2008
O ALCALDE
Martiño Noriega Sánchez”.

5º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
5.1. CORRECCIÓN DE ERROS MATERIAIS.

Visto o informe da Intervención Municipal, de data 22.08.2008, no que expón que,
detectado erro material no acordo de resolución dos escritos presentados en relación co
padrón fiscal do ano 2005 da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene
urbana, ó haber erro en certos números fixos de recibos que é preciso anular, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Correxir o erro material producido, segundo a táboa que se transcribe a
continuación:

Nº erróneo

Nº correcto

TITULAR

EXERCICIO

Nº VALOR

253000579040

253000579041

BARROS RODRIGUEZ CARLOS

2005

2006/8037985

253000580858

253000580588

GOMEZ CAPEANS JAVIER

2006/8039532

MANUEL

2005

253000585453

253000585439

MERA VIEITES MANUEL

2005

2006/8044383

253000582888

253000582288

MOLDURAS MUEBLES

2005

2006/8041232

SALVADOR MARTINEZ, SA
253000583545

253000585345

GALEGO FEAL JOSE PABLO

2005

2006/8044289

En blanco

253000583493

RIVADULLA SONEIRA SEVERINO

2005

2006/8042437

2º) Devolver o expediente a Intervención para a xestión do mesmo.
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5.2. CONVOCATORIA PÚBLICA DE BECAS DE ENSINO E TRANSPORTE
CURSO 2008/2009.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acordou convocar o procedemento para
conceder as axudas para o ensino e o transporte do Concello de Teo 2008/2009, e
aprobar as bases que rexerán dita convocatoria, e que se transcriben a continuación.
O prazo de presentación de solicitudes será do 15 ao 30 de outubro de 2008, ambos
inclusive, de 9 a 14 horas.

“BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E
O TRANSPORTE DO CONCELLO DE TEO 2008/2009
Primeira. Obxecto
É obxecto da presente convocatoria de axudas favorecer a escolarización
pública e formación universitaria en familias con menos recursos
económicos do Concello de Teo.
Segunda. Beneficiarios/as
Todos/as os/as alumnos/as matriculados/as nos centros de ensino seguintes:
-PRIMARIA E INFANTIL: todos os centros públicos do Concello (CEIP
A Ramallosa, Os Tilos, Calo e CRA)
-ESO: IES de Cacheiras e Pontepedriña
-FP: calquera centro
-BACHARELATO: IES de Cacheiras , IES de Pontepedriña e o
alumnado que curse noutro IES algunha modalidade de Bacharelato
que non exista nos centros anteriores
-UNIVERSITARIOS: calquera universidade galega
Sempre que os ingresos das súas unidades de convivencia non superen as
cantidades que se recollen na táboa da base terceira da presente convocatoria.
Non poderán ser beneficiarios/as destas axudas aqueles/as estudantes
que non sexan dependentes, de conformidade co previsto no artigo
seguinte nin aqueles que, sendo dependentes tiveran un contrato de
traballo ou perciban ingresos (agás bolsas) durante o ano 2008; para tal
fin, os solicitantes deberán presentar unha declaración xurada que acredite
tal circunstancia.
Terceira. Requisitos




Estar empadroado/a no Concello de Teo e ser fillo dependente.
Cursar estudos nos centros e cursos para os que se solicita a axuda.
Non superar o límite de ingresos que se recollen na seguinte táboa. Os
ingresos que se considerarán en cada caso calcularanse segundo a
declaración da renda das persoas físicas do ano 2007, e/ou a suma dos
ingresos por salarios, pensións, xuros, etc. correspondente aos pais ou
titores legais do/a alumno/a solicitante da bolsa. Ademais,
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consideraranse fillos dependentes: a) os menores de 26 anos, b) os
maiores de 26 anos con discapacidade.

Nº DE FILLOS DEPENDENTES
1 FILLO
2 FILLOS
3 FILLOS
4 FILLOS OU MÁIS

INGRESOS
INFERIORES A 15 000 €
INFERIORES A 22 000 €
INFERIORES A 30 000 €
INFERIORES A 35 000 €

Cuarta. Tramitación
a) Solicitudes:
Os/as beneficiarios/as deberán dirixirse ás oficinas xerais (Rexistro de Entrada) da
Casa do Concello de Teo, e asinar e cubrir a solicitude no impreso destinado para
tal fin, acompañando a documentación seguinte.
b) Documentación que se debe presentar:
• Fotocopia do DNI do membro da familia que solicite no nome do/da alumno/a.
• Impreso de solicitude normalizado facilitado polo Concello e debidamente
cuberto.
• Fotocopia do Libro de Familia.
•
Certificado de empadroamento.

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Fotocopia da declaración da Renda das persoas físicas correspondente ao
exercicio 2007 dos pais ou titores legais, ou xustificante de non ter presentado
declaración, no seu caso, ou ben a declaración de ingresos de 2007.
No caso de pais desempregados, certificado de tal circunstancia.
No caso de tela presentada, fotocopia da declaración do Imposto sobre
Patrimonio de 2007.
Xustificante da matrícula do/a alumno/a para o curso 2008/2009 (agás
alumnos/as de Primaria, Infantil e ESO).
Declaración xurada do alumno/a de non ter percibido ingresos (agás bolsas)
durante o exercicio 2008; este requisito só e esixible para alumnos/as maiores
de 18 anos.
Recibo ou xustificante bancario de alugamento de vivenda ou hipoteca do ano
2007, polo menos 6 recibos (se procede)
Xustificantes de pensións, percepcións por desemprego do ano 2007 (se
procede).
Calquera outra documentación que poida reflectir os ingresos e/ou a ausencia
destes mesmos, necesaria para xustificar a situación económica da unidade de
convivencia no ano 2007.
Certificación de estar ao corrente coas obrigas con Facenda e a Seguridade
Social, segundo modelo normalizado.
Declaración de non estar incurso en causa de prohibición para percibir axudas
públicas, segundo modelo normalizado.
Declaración de axudas percibidas doutros organismos públicos para o mesmo
concepto, segundo modelo normalizado.
Facturas ou recibos que acrediten debidamente o gasto, non se tramitarán as
solicitudes que non incorporen este documento.
Escrito no que se achegue o número de conta, cos vinte díxitos, no que se
ingresaría a bolsa concedida.

c) Prazo de presentación:
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O prazo de presentación de solicitudes será do 15 ao 30 de outubro de 2008
(ambos incluídos), de luns a venres, en horario de 8.00 a 14.00 horas. Os sábados
de 9.00 a 13.00 horas.
Quinta. Valoración das solicitudes
Para os efectos de valorar as solicitudes presentadas teranse en conta os seguintes
criterios:
 Considéranse membros computables todos os membros empadroados/as no
mesmo domicilio ca o/a menor, incluído este/a, excluídos os avós, tíos ou
irmáns que perciban recursos.
 No cálculo destes niveis de renda, terase en conta o 2% do valor catastral dos
bens de natureza urbana, excepto a vivenda habitual.
 Do cómputo total de ingresos da unidade familiar descontaranse:
 Os gastos xerados polo alugamento da vivenda.
 O 15% da base liquidable regular do IRPF 2007, de existir algún membro
afectado de minusvalía e/ou incapacidade nun grao igual ou superior ao
33%.
 O importe total das cotizacións á Seguridade Social, cando sexan pagadas
directamente polos/as interesados/as (neste caso presentaranse os
pertinentes xustificantes).
 O 50% do importe da hipoteca da vivenda habitual do ano 2007.
 Non poderán acceder á presente convocatoria de axudas aquelas unidades
de convivencia que, en rendementos de capital mobiliario anual, segundo
declaración da renda do ano 2007 e /ou certificación bancaria superen os 1
353 euros.
 Declaración de situación familiar (se procede).
(*) Faranse as oportunas modificacións naqueles casos nos que algúns
dos/das empadroados/as non residan realmente no mesmo domicilio e/ou
cando exista probada conflictividade familiar.
A valoración das solicitudes presentadas efectuarase segundo o seguinte cadro de
puntuacións:

Nº DE FILLOS
DEPENDENTES
1 FILLO
2 FILLOS
3 FILLOS
4 FILLOS

INGRESOS
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

0 € A 7500 €
7 501 A 15 000 €
0 € A 11 000 €
11 001 A 22 000 €
0 € A 15 000 €
15 001 A 30 000 €
0 A 17 500 €
17 501 A 35 000 €

PUNTUACIÓN
4
2
4
2
4
2
4
2

PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS

-Se na mesma vivenda reside algún membro cun grao de minusvalía igual
ou superior ao 33% puntuarase esta circunstancia con 2 puntos.
Sexta. Das contías que se percibirán
As axudas que se percibirán por cada familia, segundo os ingresos económicos da
unidade de convivencia , serán as que se reflicten na táboa seguinte.
Dado o carácter finalista das axudas desta convocatoria, en ningún caso, o importe
da axuda concedida polo Concello poderá ser superior ao gasto realizado polo/a
beneficiario/a. En consecuencia, de ser necesario, realizarase o oportuno axuste na

34

cantidade da axuda concedida en cada caso. Neste suposto, as librerías emitirán
facturas só polo gasto real efectuado polo/a beneficiario/a.

CURSO
EDUCACIÓN INFANTIL
1º A 6º CURSOS DE PRIMARIA E 1º, 2º, 3º E
4º DE ESO
BACHERELATO, FP, UNIVERSIDADE

AXUDA 2008/2009
120 € POR ALUMNO/A
50 € POR ALUMNO/A
200 € POR ALUMNO/A

- Para aqueles/as alumnos/as de calquera nivel educativo que acrediten
minusvalía psíquica, incrementarase o importe da bolsa nun 50%.
Sétima. Importe máximo e crédito orzamentario
O importe total das axudas de ensino por conceder ascende a 35 000 €. O importe
máximo que se concederá en axudas de transporte ascenderá a 6 000 €. Todas elas
imputaranse ao nivel de vinculación xurídica e á partida orzamentaria 422/489.00
do Orzamento Municipal de 2008.
No suposto de que non se cubra o importe máximo por conceder nalgún dos grupos
de axudas (ensino ou transporte), a cantidade restante poderá concederse no
grupo alternativo.
Oitava. Do procedemento de concesión das axudas
Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, serán valoradas a
totalidade das solicitudes efectuadas conforme aos criterios establecidos na base
5ª, pola comisión avaliadora, que emitirá unha proposta que será fiscalizada pola
Intervención municipal, de seguido procederase á súa aprobación pola Xunta de
Goberno Local e será publicada no Taboleiro de Edictos do Concello.
Unha vez efectuada a compra dos materiais ou realizados os gastos de transporte
polos interesados/as, deberán presentar xustificantes dos gastos realizados cando
fagan a solicitude, no caso das bolsas de estudo, e antes do 15 de xullo, no caso
das bolsas de transporte. Os ditos xustificantes en ningún caso poderán ser por un
importe inferior á axuda percibida e deberán ser presentados por Rexistro de
Entrada. Unha vez obtidos os xustificantes serán fiscalizados por Intervención
previa aprobación e pago das axudas.
Calquera alteración imputable ás librarías ou aos usuarios/as que supuxese unha
desviación do destino da axuda concedida polo Concello dará lugar ao réxime
sancionador establecido no artigo 82 la Lei xeral orzamentaria e ás sancións a que
dea lugar serán acordadas e impostas pola Xunta de Goberno Local. A falsidade nos
datos achegados suporá a denegación destas ou doutras axudas que puidera
outorgar o Concello de Teo para o ensino.
Novena. Axudas ao transporte
a) Beneficiarios/as
Poderá obter estas axudas o alumnado matriculado en ciclos formativos de grao
medio ou superior (FP) e estudos universitarios. O alumnado de Bacharelato
soamente poderá ter axuda se cursa algunha modalidade de Bacharelato que
non se imparta no municipio.
Os/as alumnos/as dos citados cursos que estuden en centros diferentes ao
Instituto de Ensinanza Secundaria de Teo e que non tiveran feita a súa
preinscrición neste instituto non terán dereito á subvención de transporte. Si
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poderán solicitala aqueles/as que fixeran a preinscrición no instituto de Teo e
que por falta de matrícula se viran forzados a estudar noutro centro, pero non
aqueles que fixeran a preinscrición e tendo praza renunciasen a ela.
b) Requisitos
- Estar matriculado/a no centro público e curso para o que se solicita a axuda.
- Estar empadroado/a no Concello de Teo na data da publicación das presentes
bases.
- Realizar, polo menos, 100 viaxes durante o curso escolar en transporte público
regular ou, no seu defecto, en transporte alternativo.
c)
-

-

Documentación para a solicitude
Certificado de empadroamento no Concello de Teo.
Impreso de solicitude debidamente cuberto.
Fotocopia do resgardo de matrícula.
Fotocopia do DNI.
Fotocopia da Declaración da Renda 2007 ou certificado de non ter que
presentala; no suposto de percibir outro tipo de rendas (pensións, prestación
por desemprego…), os certificados correspondes.
No caso de tela presentada, fotocopia da declaración do Imposto sobre
Patrimonio de 2007.
Recibo ou xustificante bancario de alugamento de vivenda ou hipoteca do ano
2007, polo menos 6 recibos (se procede).
Declaración xurada do/a alumno/a de non ter percibido ingresos durante o
exercicio 2007.
Certificado de estar ao corrente coas obrigas fiscais e coa Seguridade Social,
segundo modelo normalizado.
Declaración de non ter recibido outras axudas ou subvencións para a mesma
finalidade.
Declaración de non estar incurso en causa de prohibición para percibir axudas
públicas segundo modelo normalizado.
d) Prazo de presentación de solicitudes
Do 15 ao 30 de outubro de 2008, ambos inclusive, de 9.00 a 14.00 horas.
e) Contía
Os/as alumnos/as que teñan dereito ás axudas percibirán un tope de 340
billetes anuais (para empregar nese curso académico), subvencionando o
Concello o 50% do seu importe. No caso de empregar diferentes transportes
públicos aos do convenio o 50% dos gastos xustificados, ata un máximo de
300€.
f) Criterios para a concesión
- Capacidade económica familiar, segundo o mesmo baremo de renda da base
5ª.
- Distancia do domicilio familiar ao centro de estudos:
-ata 5 quilómetros: 1 punto
-ata 10 quilómetros: 2 puntos
-máis de 10 quilómetros: 3 puntos
- Necesidade de xantar na localidade do centro por carecer de transporte, previa
presentación de xustificantes das axudas de custo: 2 puntos.
g) o procedemento de concesión, aprobación e pagamento será o mesmo que o
establecido para as bolsas de ensino. Os perceptores de bolsas de transporte
deberán presentar os xustificantes dos gastos realizados igualmente previo
cobro da axuda e realizarase antes do día 15 de xullo de 2009.

Décima.-Incompatibilidade
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A percepción destas bolsas, destinadas á compra de material escolar e transporte,
será incompatible coa percepción doutras axudas coa mesma finalidade que se
poidan percibir doutras administracións.
Onceava.-Comisión avaliadora
A comisión avaliadora das solicitudes e documentación estará formada por:
-A concelleira de Educación e Mocidade
-A interventora municipal
-A auxiliar de Intervención
-O arquivista/bibliotecario municipal.
Disposición derradeira
Concederanse as presentes axudas ata o límite orzamentario previsto na partida
destinada para tal fin no Orzamento Xeral do Concello de Teo para o ano 2008. De
verse superada esta contía na valoración das solicitudes, priorizarase a concesión
de axudas ás unidades familiares que conten con menos recursos.
Teo, 22 de agosto de 2008
O alcalde

Asdo.: Martiño Noriega Sánchez”
6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.

Sendo as quince horas e trinta e cinco minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA XERAL

Virginia Fraga Díaz
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 15 DE SETEMBRO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas quince minutos do día 15 de setembro de 2008, reuníronse
en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión
ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. André Fernández Martínez, e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Maria Pilar Sueiro Castro, Secretaria accidental do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DOS BORRADORES DAS SESIÓNS DE DATA
07.07.2008, 21.07.2008, 04.08.2008, 11.08.2008 E 18.08.2008.
Dada conta dos borradores das actas das sesións anteriores, correspondentes ás
ordinarias celebradas os dias sete e vinteun de xullo, catro e dezaoito de agosto de 2008
e da extraordinaria celebrada o 11 de agosto de 2008, non se produce ningunha
intervención polo que quedan aprobadas por unanimidade.

2º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
O Sr. Alcade dá conta da Resolución da Alcaldía nº 471/08, pola que se acorda a
adxudicación provisional do contrato de xestión do servicio público de Escola Infantil
de Os Tilos que seguidamente se transcribe:
Vista a proposta da mesa de contratación da xestión do servizo da Escola Infantil Municipal de Os Tilos,
de data 11.09.2008, que copiada literalmente, dí o que segue:
“Procédese a realizar a valoración do proxecto de explotación e das mellorasen recursos e equipamento
auxiliar, co seguinte resultado:
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Aurora, Pilar y Ana S.L.
Ana Naya S.L.
FESAN

Proxecto
5
9
5

Melloras
4
9
2

TOTAL
9
18
7

Incorporada a valoración das ofertas económicas efectuada pola Mesa na sesión de 08.09.2008, a
valoración total obtida polas empresas é a seguinte:

Aurora, Pilar y Ana S.L.
Ana Naya S.L.
FESAN

Oferta
económica
19,013
2,925
2,709

Proxecto e
melloras
9
18
7

TOTAL
28,013
20,925
9,709

A Mesa, á vista do resultado da valoración realizada, propón ó órgano de contratación a adxudicación
provisional do contrato de xestión do servizo da Escola Infantil Municipal de Os Tilos á empresa
“Aurora, Pilar y Ana, S.L.”, polo importe de 146.127,57€ anuais (IVE excluido).”.

De acordo co disposto na disposición adicional segunda da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos
do Sector Público (LCSP) e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007),

RESOLVO

1º) Adxudicar provisionalmente o contrato da xestión do servizo da Escola Infantil Municipal de Os Tilos
á empresa “Aurora, Pilar y Ana, S.L.”, polo importe de 146.127,57€ anuais (IVE excluido).”, conforme ó
disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de Contratos do Sector Público.
2º) Notificar esta resolución á empresa que resultou adxudicataria provisional, advertíndolle que deberá
presentar, no prazo de quince días hábiles contados a a partir do seguinte ó da publicación da
adxudicación provisional no Perfil do Contratante do Concello de Teo a documentación á que se refire o
artigo 135.4 da Lei 30/2007, así como constituir a correspondente garantía definitiva (5 % do importe de
adxudicación, excluido o IVE), nalgunha das formas establecidas no artigo 84 da mencionada Lei.
3º) Notificar esta Resolución ós licitadores que non resultaron adxudicatarios.
4º) Publicar esta Resolución no Perfil do Contratante do Concello de Teo.
Teo, 11 de setembro de 2008.

A Xunta de Goberno queda enterada e acorda por unanimidade ratificar a Resolución da
Alcaldía 471/08, de data 11 de setembro de 2008, pola que se adxudica
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provisionalmente o contrato de xestión do servizo de Escola Infantil Municipal de Os
Tilos.

3º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulou ningunha.

Sendo as catorce horas e trinta e cinco minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria accidental, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA ACCIDENTAL

Maria Pilar Sueiro Castro
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 06 DE OUTUBRO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14: 20 horas do día 06 de outubro de 2008,
reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar
a sesión ordinaria correspondente ó día da data.

ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Interventora: Dª. Mónica Lado Varela
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007
(nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación
de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A Dª. LOURDES DEL RÍO DÍEZ, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada, en Casalonga, “Cachopal”, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos
arquitectos Blanca Carballal Mariño e Ismael Aneiros Rodríguez.
Expediente núm: 260.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 23.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: BLANCA CARBALLAL MARIÑO E ISMAEL ANEIROS RODRÍGUEZ.
-Arquitecto técnico director: SANTIAGO REY CONDE.
-Edificabilidade: 0,21 m2/m2
-Altura máxima: B, 2,85 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20%. Recuamento á aliñación: 8 m. do
eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 21%. Altura do
cumio: 3,30 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 146.518,37 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.930,37 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 3.110,37 euros.
1.2. A D. JOSÉ RÍO COUSELO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada, en Vilar de Calo, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto
Antonio Sabucedo Costa.
Expediente núm: 261.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 18.06.2008.
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-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-O recuado de tres metros as fincas lindeiras será a calquera parte da edificación
incluíndo os aleiros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ANTONIO SABUCELO COSTA.
-Arquitecto técnico director: ARTURO MIGUEL PARA GARCÍA.
-Edificabilidade: 0,14 m2/m2 (p. Bruta)
-Altura máxima: B+1, 6,46 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 10,01% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: 8,43 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de
cuberta: 30%. Altura do cumio: 2,36 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 114.000,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.280,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 137,52 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.537,52 euros.
1.3. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, en representación de PONTEBOA 2 S.L.,
licenza para construción dunha vivenda unifamiliar illada, en Vilar de Calo, parroquia
de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto Antonio Sabucedo Costa.
Expediente núm: 262.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 18.06.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-O recuado de tres metros as fincas lindeiras será a calquera parte da edificación
incluíndo os aleiros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ANTONIO SABUCELO COSTA.
-Arquitecto técnico director: ARTURO MIGUEL PARA GARCÍA.
-Edificabilidade: 0,14 m2/m2 (p. Bruta)
-Altura máxima: B+1, 6,46 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 10,01% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: 8,43 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de
cuberta: 30%. Altura do cumio: 2,36 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 114.000,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.280,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 131,52 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.531,52 euros.
1.4. A Dª. Mª DEL CARMEN ZAMAR CARDIA, licenza para rehabilitación dunha
vivenda unifamiliar situada en Freixeiro, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado
polo arquitecto Alberto Mera Castro.
Expediente núm: 263.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 20.07.2007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ALBERTO MERA CASTRO.
-Arquitecto técnico director: RODRIGO RODRÍGUEZ GONDAR.
-Edificabilidade: 0,11 m2/m2
-Altura máxima: B+1, 6,55 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 7%. Recuamento á aliñación: 8 m. do
eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 53%. Altura do
cumio: 2,58 m. Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 127.554,05 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.551,08 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 316,53 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.987,61 euros.
1.5. A D. MARIO ORTEGÓN CALA, licenza para construción dun galpón de 25 m2 na
finca nº 127, situada en Tribaldes, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 264.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
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-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
1.6. A D. JOSÉ CARLOS CASTIÑEIRAS RODRÍGUEZ, licenza para renovación de cerre
de 16,95 ml., en Ribas, parroquia de Oza.
Expediente núm: 265.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista, situando a súa base na mesma cota que a
pista actual, desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 10,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,55 €.
1.7. A D. MANUEL SIXTO BARREIRO, licenza para construción de un cerre de 120 ml.,
en Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 266.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista principal e a 4 metros do eixe da pista
lateral, situando a súa base na mesma cota que as pistas actuais, desprazando a cuneta
ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 €.
1.8. A D. JAIME ROL VALIÑO, licenza para construción de un cerre de 49 ml., na finca
1227 de Lamas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 267.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista, situando a súa base na mesma cota que a
pista actual, desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 30,49 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 90,49 €.
1.9. A D. JOSÉ GÁNDARA RODRÍGUEZ, licenza para construción de un cerre de 170
ml., en Folgueiras, parroquia de Calo.
Expediente núm: 268.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista, situando a súa base na mesma cota que a
pista actual, desprazando a cuneta ata o borde do cerre. Na esquina farase chafrán
segundo croquis.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 105,77 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 165,77 €.
1.10. A Dª. ANA MARÍA VÁZQUEZ IGLESIAS, licenza para construción de un cerre de
34 ml., entre lindeiros, en A Igrexa, parroquia de Luou.
Expediente núm: 269.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 21,15 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 81,15 €.
1.11. A D. DONATO CARBALLAL MÍGUEZ, licenza para construción de un cerre de 50
ml., entre lindeiros, en Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 270.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre entre lindes gardará a distancia mínima de retranqueo de 6
metros ao eixe da pista e cumprirá as condicións xerais dos cerres das normas
provinciais, art. 17.b.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 €.
1.12. A D. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ NIETO, licenza para construción de un cerre de
105 ml. e instalar rampa de acceso de 6 metros de ancho, polo fronte da finca nº 712 en
San Domingo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 271.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista de xeito que quede separado 1,50 metros
dende o borde da pista, situando a súa base na mesma cota que a pista actual,
desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Na rampa instalarase unha tubería de 40 centímetros de diámetro en base ao artigo
2.12b) das NNSS e o pavimento sobre o tubo quedará na mesma cota que ten a pista
actualmente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 66,84 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 126,84 €.
1.13. A Dª. CARMEN CAMBÓN OTERO, licenza para construción de un cerre de 211
ml., en Chaves, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 272.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual, desprazando a cuneta ata o borde do cerre. Na esquina farase
chafrán segundo croquis.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente. Nos lindeiros, a parte cega do muro, pode acadar unha altura
máxima de 1,50 metros.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Contará coa autorización da empresa do Gaseoducto e dará cumprimento das
condicións sectoriais
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 131,28 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 191,28 €.
1.14. A Dª. Mª DEL CARMEN LUEIRO SOUTO, licenza para retellado da vivenda de 100
m2 e construción de un cerre de 65 ml., na finca nº 1842 “Lomba”, en Solláns, parroquia
de Calo.
Expediente núm: 273.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Tellado:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
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-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
Cerre:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 102,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 162,66 euros.
1.15. A D. JUAN RAMÓN PÉREZ CANCELO, licenza para retellado da vivenda de 99 m2
en Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 274.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Respetaranse estrictamente as características constructivas da edificación.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 61,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 121,60 euros.
1.16. A D. FRANCISCO MARTÍNEZ SERRANO, licenza para retellado da vivenda de
110 m2 en Parque Montouto, rúa Rosalia de Castro, nº 45, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 275.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Respetaranse as condicións do Plan Parcial da Urbanización Parque Montouto.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 68,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 128,44 euros.
1.17. A D. JOSÉ MANUEL SABUCEDO CAMESELLE, licenza para retellado da vivenda
de 70 m2 en Parque Montouto, rúa Concepción Arenal, nº 61, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 276.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Respetaranse as condicións do Plan Parcial da Urbanización Parque Montouto.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 euros.
1.18. A Dª. DOLORES IGLESIAS SOBREDO, licenza para retellado da vivenda de 110
m2 en Mallos, parroquia de Teo.
Expediente núm: 277.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
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fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Respetaranse estrictamente as características constructivas da edificación.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 68,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 128,44 euros
1.19. A D. JOSÉ ANTONIO SEOANE EIRAS, licenza para retellado da vivenda e
acondicionamento interior de trasteiros sen modificar volume; pintura exterior de 266
m2, na casa situada en Sestelo, parroquia de Raris.
Expediente núm: 278.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 276,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 336,00 euros.
1.20. A Dª. INÉS QUINTÁNS MARTÍNEZ, licenza para retellado da vivenda e cambio de
tarima sobre pontóns na vivenda situada en Eio dos Menecos, parroquia de Oza.
Expediente núm: 279.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Resperaranse estrictamente as características constructivas da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 362,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 422,22 euros.
1.21. A D. AGUSTÍN JAVIER IGLESIAS RODRÍGUEZ, licenza para repoñer parqué,
recolocar 4 puntos de luz e pintar habitación de 26 m2, na vivenda situada en Casal de
Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 280.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-As obras serán as mínimas que indica o artigo 103 da Lei 9/2002 para conservación e
mantemento do uso preexistente.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 40,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 100,00 euros.
1.22. A D. JESÚS DOMÍNGUEZ GIADÁS, licenza para construción de soleira na parte
dianteira da casa de 24 m2, e instalación de portal de 3x2,70 metros no sótano da
vivenda en Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 281.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras executaranse no interior da finca respetando as aliñacións oficiais das normas
subsidiarias con respeto ao eixe de viais públicos.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 87,30 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 147,30 euros.
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1.23. A Dª. SUSANA SEOANE VÁZQUEZ, licenza para instalación dun depósito de
G.L.P. de 2450 litros (enterrado) en Guldris, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo enxeñeiro técnico industrial Roque M. Barros Souto.
Expediente núm: 282.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-A instalación deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o artigo
104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capítulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de data 22.07.2008,
expediente núm. MA962A 2008/000723-1, sobre condicións da instalación, normativas
sectoriais, etc..
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 77,21 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 137,21 €.
1.24. A D. SANTIAGO REGUEIRO GARCÍA, en nome de INSTALACIONES REGUEIRO
S.L., licenza para apertura de 3 catas e canalización beirarrúa en Pontevea, parroquia de
Reis.
Expediente núm: 283.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona.
-Dará cumprimento das condicións do informe favorable do Servizo de Estradas da
CPTOPT.
-Dará cumprimento das condicións técnicas e autorizacións da Normativa Técnica
Sectorial.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 90,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 150,00 €.
1.25. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para canalización en Sestelo,
parroquia de Raris, segundo proxecto que se xunta (SDG: 218308050188).
Expediente núm: 284.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións.
-Executarase de acordo coa normativa sectorial vixente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-Aportará aval que garante a reposición de danos sobre viais públicos por importe de
300 €.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 20,15 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 80,15 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
1.26.- Dada conta do escrito asinado por D. ENRIQUE CAMACHO JIMENEZ, de data
12.08.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 7358, do 13.08.2008, no que
solicita prórroga da licenza que lle concedera a D. Germán Conde Raíces a Xunta de
Goberno Local en sesión de data 3.03.2008, expediente 54/08, para construción dunha
vivenda unifamiliar finca nº 2080-B, sita en Francos, parroquia de Calo; visto o informe
favorable emitido polo arquitecto municipal en data 18.09.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ENRIQUE CAMACHO JIMENEZ (expte. P-8/08), en base ao artigo
197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non
superior ao inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.27.- Dada conta do escrito asinado por Dª. Mª DEL CARMEN RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, de data 8.08.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 7227, no que
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solicita prórroga da licenza que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de
data 17.03.2008, expediente 67/08, para construción dunha vivenda unifamiliar na
parcela nº 694-3, sita en A Xesta, parroquia de Calo; visto o informe favorable emitido
polo arquitecto municipal en data 18.09.2008 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª DEL CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (expte. P-9/08), en base
ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.28.- Dada conta do escrito asinado por D. JULIO GACIO TARRIO, de data 8.08.2008,
con rexistro de entrada no Concello núm. 7226, no que solicita prórroga da licenza que
lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 17.03.2008, expediente
68/08, para construción dunha vivenda unifamiliar na parcela nº 1985-3, sita en Fixó,
parroquia de Calo; visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en data
18.09.2008 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JULIO GACIO TARRIO (expte. P-10/08), en base ao artigo 197.2 da
Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior ao
inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.29.- Dada conta do escrito asinado por D. MANUEL COELLO GARCÍA, de data
22.07.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 6697, do 23.07.2008, no que
solicita prórroga da licenza que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de
data 19.08.2005, expediente 253/05, para construción dunha vivenda unifamiliar en
Ribas, parroquia de Oza; visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en
data 18.09.2008 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MANUEL COELLO GARCÍA (expte. P-11/08), en base ao artigo 197.2
da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior
ao inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.30.- Dada conta do escrito asinado por D. JULIO YEBRA-PIMENTEL RODRÍGUEZ, en
representación de COMUNIDADE DE PROPIETARIOS U-16-A2, de data 21.08.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 7575, no que solicita prórroga da licenza que lle
concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 9.04.2008, expediente 94/08,
para instalación dun ascensor na U-16-A2 de Os Tilos; visto o informe favorable
emitido polo arquitecto municipal en data 18.09.2008 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JULIO YEBRA-PIMENTEL RODRÍGUEZ, en representación de
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS U-16-A2 (expte. P-12/08), en base ao artigo 197.2
da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior
ao inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
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1.31.- Dada conta do escrito asinado por GRUPO URBANÍSTICO DE INVERSIONES
TRAZA S.L., de data 18.07.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 6631, do
21.07.2008, no que solicita prórroga da licenza que lle concedera a Xunta de Goberno
Local en sesión de data 19.08.2005, expediente 251/05, para construción dunha vivenda
unifamiliar na finca nº 1157, sita en Socastro, parroquia de Calo; visto o informe
favorable emitido polo arquitecto municipal en data 18.09.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a GRUPO URBANÍSTICO DE INVERSIONES TRAZA S.L. (expte. P-13/08),
en base ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE TITULARIDADE.
1.32.-Dada conta do escrito asinado por D. Germán Conde Raíces, de data 4.08.2008,
con rexistro de entrada no Concello núm. 7129, no que se solicita o cambio de
titularidade da licenza urbanística que lle concedera a Xunta de Goberno Local, en
sesión de data 3.03.2008, expediente 54/08, para construción dunha vivenda unifamiliar
finca nº 2080-B, sita en Francos, parroquia de Calo, pasando a nome de D. ENRIQUE
CAMACHO JIMÉNEZ; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, pasando a nome de D.
ENRIQUE CAMACHO JIMÉNEZ (expte. CT-2/08), debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.
1.33.-Dada conta do escrito asinado por D. José Mato Montes, en representación de
MATO MONTES S.L. e por D. José Sobrino López, en representación de
CONSTRUCCIONES SOBRINO MOREIRAS S.L., de data 13.08.2008, con rexistro de

entrada no Concello núm. 7386, do 14.08.2008, no que se solicita o cambio de
titularidade da licenza urbanística que lle concedera a Xunta de Goberno Local, en
sesión de data 21.12.2005, expediente 416/05 a D. José Mato Montes, en representación
de MATO MONTES S.L., para construción de dúas vivendas unifamiliares adosadas na
finca nº 1340, paraxe “Seara”, Balcaide, parroquia de Calo, pasando a nome de D. José
Sobrino López, en representación de CONSTRUCCIONES SOBRINO MOREIRAS S.L.; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, pasando a nome de D.
José Sobrino López, en representación de CONSTRUCCIONES SOBRINO MOREIRAS
S.L. (expte. CT-3/08), debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi
concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.
1.34.-Dada conta do escrito asinado por D. Ignacio Iglesias Villar, de data 19.09.2008,
con rexistro de entrada no Concello núm. 9085, do 26.09.2008, no que se solicita o
cambio de titularidade da licenza urbanística que lle concedera a Xunta de Goberno
Local, en sesión de data 11.08.2008, expediente 230/08, para construción dunha

21

vivenda unifamiliar en Casalonga, parroquia de Calo, pasando a nome de
CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L.; a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, pasando a nome de
CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L. (expte. CT-4/08), debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN PARA A CONCESIÓN DE LICENZA.
1.35.- Vista a solicitude presentada por D. JOSÉ AGUSTÍN SANTISO MIRAMONTES,
con CIF/NIF: 44.820.045-Z, de data 25.06.2008, con rexistro de entrada no Concello

núm. 5755, do 26.06.2008, no que solicita que se tramite a autorización autonómica
para construción dun almacén de 180 m2 destinado a gardar productos hortícolas
ecolóxicos e apeiros de labranza, no lugar de Trasellas, parroquia de Luou.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal de data 26.09.2008.
Considerando que o expediente foi sometido a información pública durante un prazo de
vinte días, mediante inseción de anuncio no diario El Correo Gallego do 10.07.2008 e
no taboleiro de anuncios do Concello, non formulándose durante o citado período
alegacións, tal e como se desprende do Certificado de Secretaría de data 8.08.2008,
incorporado ao expediente.
En virtude do exposto e de conformidade co art. 41 da Lei 9/2002, de 31 de decembro,
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, na redacción dada
pola Lei 15/2004, de 29 de decembro, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
Primeiro.- Informar favorablemente o expediente AA-3/08, de solicitude de construción
dun almacén de 180 m2, no lugar de Trasellas, parroquia de Luou.
Segundo.- Dar traslado do expediente completo á Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transporte, para o outorgamento, no seu caso, de autorización
autonómica.
1.36.- Vista a solicitude presentada por D. CARLOS GIL VILLANUEVA, en
representación de AGENCIA GRÁFICA GALLEGA S.L., con CIF/NIF: B-15.255.920, de
data 4.08.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 7070, no que solicita que se
tramite a autorización autonómica para legalización e ampliación de construcións
existentes destinadas á hípica, así como a construción de unha nave almacén, no lugar
de Texexe, parroquia de Calo.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal de data 25.09.2008.
Considerando que o expediente foi sometido a información pública durante un prazo de
vinte días, mediante inseción de anuncio no diario El Correo Gallego do 19.08.2008 e
no taboleiro de anuncios do Concello, non formulándose durante o citado período
alegacións, tal e como se desprende do Certificado de Secretaría de data 16.09.2008,
incorporado ao expediente.
En virtude do exposto e de conformidade co art. 41 da Lei 9/2002, de 31 de decembro,
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, na redacción dada
pola Lei 15/2004, de 29 de decembro, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
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Primeiro.- Informar favorablemente o expediente AA-4/08, de solicitude de legalización
e ampliación de construcións existentes destinadas á hípica, así como a construción de
unha nave almacén, no lugar de Texexe, parroquia de Calo.
Segundo.- Dar traslado do expediente completo á Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transporte, para o outorgamento, no seu caso, de autorización
autonómica.
1.37.- Vista a solicitude presentada por D. ANDRÉS RUANOVA FRAGA, con CIF/NIF:
33.019.622-V, de data 8.08.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 7228, no
que solicita que se tramite a autorización autonómica para construción dunha nave para
secadeiro de madeira, na parcela 2258 do Plano de Concentración Parcelaria de San
Xoan de Calo, “Monte do Medio”, parroquia de Luou.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal de data 25.09.2008.
Considerando que o expediente foi sometido a información pública durante un prazo de
vinte días, mediante inseción de anuncio no diario El Correo Gallego do 22.08.2008 e
no taboleiro de anuncios do Concello, non formulándose durante o citado período
alegacións, tal e como se desprende do Certificado de Secretaría de data 16.09.2008,
incorporado ao expediente.
En virtude do exposto e de conformidade co art. 41 da Lei 9/2002, de 31 de decembro,
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, na redacción dada
pola Lei 15/2004, de 29 de decembro, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
Primeiro.- Informar favorablemente o expediente AA-5/08, de solicitude de construción
dunha nave para secadeiro de madeira, na parcela 2258 do Plano de Concentración
Parcelaria de San Xoan de Calo, “Monte do Medio”, parroquia de Luou.
Segundo.- Dar traslado do expediente completo á Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transporte, para o outorgamento, no seu caso, de autorización
autonómica.
2º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
2.1.- Escrito de D. MANUEL VENCE, en representación de FUNDACIÓN PARA O
FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E O DESENVOLVEMENTO TÉCNOLÓXICO
DE GALICIA, CIF/NIF: G-32.217.663 (expte. 5/08), de data 4.06.2008, con rexistro de

entrada no Concello núm. 5054, do 6.06.2008, solicitando licenza para o
establecemento dun centro de formación e dinamización.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal aos
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 28.08.2008 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 8.09.2008,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun centro de formación e dinamización, a emprazar en Cacheiras,
Edificio Bellavista, bloque 3.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
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2.2.- Escrito de D. JUNYONG WU, CIF/NIF: X-7550503-V (expte. 6/08), de data
8.07.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 6229, solicitando licenza para o
establecemento de un bazar.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal aos
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 17.09.2008 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 24.09.2008,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun bazar, a emprazar en Cacheiras, Braña dos Alféreces, bloque 3,
baixo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
2.3.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. Mª SUSANA SEOANE VÁZQUEZ,
CIF/NIF: 33.301.406-M (expte. 3/08), para licenza de instalación dun depósito de G.L.P.
de 2450 L enterrado, a emprazar en Guldris, parroquia de Cacheiras, e dada conta do
dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 22.07.2008, calificando dita actividade como
perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª SUSANA SEOANE VÁZQUEZ, a licenza provisional para a
instalación dun depósito de G.L.P. de 2450 L enterrado, condicionada a súa instalación
ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 22.07.2008 (expediente
núm. MA962A 2008/000723-1):
-. Os do proxecto técnico.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
2.4.- Visto o expediente instruido ao efecto por VEGO SUPERMERCADOS S.A., con
CIF/NIF: A-36.651.313 (expte. 15/05), para licenza de apertura dun local destinado a
supermercado – Eroski Center, en Montouto (San Saturniño, Parcela F do Plan Parcial),
parroquia de Caccheiras, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade do 21.01.2008 e da acta de comprobación de data
15.09.2008 redactada polo arquitecto municipal e asinada polo representante da empresa
D. Francisco Seco Franco para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a VEGO SUPERMERCADOS S.A., a licenza definitiva para apertura dun
local destinado a supermercado – Eroski Center.
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2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente por
importe de: 550,51 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) CONTRATACIÓN
3º.1) ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE XESTIÓN DO
SERVIZO DA ESCOLA INFANTIL DE OS TILOS.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
03/10/2008, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante Decreto
da Alcaldía de data 11 de setembro de 2008 (nº 471/2008) ratificado por acordo da
Xunta de Goberno Local de 15 de setembro de 2008, adxudicouse provisionalmente o
contrato da XESTIÓN DO SERVIZO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE
OS TILOS á empresa AURORA, PILAR Y ANA S.L, con CIF B-15922230 con
estricta suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por
importe de 146.127,57 euros/anuais (IVE excluído).
Considerando que o citado Decreto foi debidamente notificado aos licitadores, sendo
obxecto de publicación no perfil do contratante con data de 11/09/2008, tal e como
aparece acreditado no expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día
seguinte ó da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do
Concello de Teo, a empresa citada presentou a documentación á que se refire o artigo
135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando o disposto no artigo 135 e 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público (en adiante LCSP) e sendo competencia da Xunta de
Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional
segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007)
En virtude do exposto proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do contrato da XESTIÓN
DO SERVIZO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE OS TILOS, á empresa
AURORA, PILAR Y ANA S.L., con CIF B-15922230, con estricta suxeición ao prego
de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 146.127,57
euros/anuais (IVE excluído).
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co
previsto no prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos
procedentes, e dar traslado ao departamento de Intervención para o seu coñecemento e
efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial
da Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
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En Teo a 03 de outubro de 2008
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros, acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do contrato da
XESTIÓN DO SERVIZO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE OS TILOS,
á empresa AURORA, PILAR Y ANA S.L., con CIF B-15922230, con estricta
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por
importe de 146.127,57 euros/anuais (IVE excluído).
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co
previsto no prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos
procedentes, e dar traslado ao departamento de Intervención para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín
Oficial da Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

3º.2) APROBACIÓN CERTIFICACIÓNS OBRA.
3.2.1.- ABASTECEMENTO DA RAMALLOSA A PITE. POS 2007.
Vista a certificación nº 2 da obra de “ABASTECEMENTO DA RAMALLOSA A
PITE (LUCI)” do POS 2007 (rex. entrada nº 9110, de 29/09/2008), asinada pola
empresa contratista, FERORSA PROYECTOS Y OBRAS S.L., e polo director
facultativo da obra, D. IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, de data 30/03/2008,
acompañada da factura correspondente polo mesmo importe, que ascende a 6.421,78 €.
Visto o informe da Interventora Municipal de data 02/10/2008.
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda e no artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº
257/2007).
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros, acorda:
Primeiro.-Aprobar e ordear o pagamento da certificación nº 2 da obra referida, así
como da factura anexa correspondente, polo importe de 6.421,78 €.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería municipais ós
efectos oportunos.
3.2.2.- ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN TRASELLAS
ACONDICIONAMENTO DE PISTA EN MONTOUTO. POS 2007.

E
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Vista a certificación segunda e última da obra de “ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN TRASELLAS E ACONDICIONAMENTO DE PISTA EN
MONTOUTO” do POS 2007, asinada pola empresa contratista, EXCAVACIONES
OVIDIO S.L., e polo director facultativo da obra, D. IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, de
data 11/07/2008, acompañada da factura correspondente polo mesmo importe, que
ascende a 8.819,28 €.
Visto o informe da Interventora Municipal de data 26/09/2008.
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda e no artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº
257/2007).
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros, acorda:
Primeiro.-Aprobar e ordear o pagamento da certificación segunda e última da obra
referida, así como da factura anexa correspondente, polo importe de 8.819,28 €.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería municipais ós
efectos oportunos.
3.2.3.- ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA IGREXA DE SAN
MARTIÑO E RÚA DE FRANCOS ATA A PONTE MEDIEVAL. TRASLATIO
II.
Vista a certificación única da obra de “ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA
IGREXA DE SAN MARTIÑO E RÚA DE FRANCOS ATA A PONTE MEDIEVAL”
do TRASLATIO II (rex. entrada nº 9140, de 29/09/2008), asinada pola empresa
contratista, CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L., e polo director facultativo da obra, D.
IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, de data 24/06/2008, acompañada da factura
correspondente polo mesmo importe, que ascende a 93.000,00 €.
Visto o informe da Interventora Municipal de data 29/09/2008.
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda e no artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº
257/2007).
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros, acorda:
Primeiro.-Aprobar e ordear o pagamento da certificación única da obra referida, así
como da factura anexa correspondente, polo importe de 93.000,00 €.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería municipais ós
efectos oportunos.
4º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
Entrados neste punto non se presenta ningunha.

5º) ROGOS E PREGUNTAS.
Entrados neste punto non se formula ningún.
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta e cinco
minutos, de orde da Presidencia levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do
que eu, Secretaria, dou fe.
O Alcalde-Presidente,

A Secretaria Xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 7 DE OUTUBRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por
atoparse en obras a Casa Consistorial), sendo as 14:00 horas do día 7 de outubro de
2008, reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co
obxecto de celebrar a sesión extraordinaria urxente correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, D. Andrés
Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Interventora: Dª. Mónica Lado Varela
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Non asiste, previa excusa: Dª Carme Hermida Gulías.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
ORDE DO DÍA:
1º) RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
O Sr. Alcalde da conta de que a urxencia da sesión que se está a celebrar xustifícase na
necesidade de axilizar a contratación do servizo de implantación do plan de
modernización administrativo do Concello de Teo “Teo moderniza”, para así poder
xustificar en prazo a subvención concedida perante as entidades cofinanciadoras.

Sometida a votación, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, acorda
ratifica-la urxencia da convocatoria.

2º) CONTRATACIÓN. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL CONTRATO DE
SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DO

PLAN DE MODERNIZACIÓN

ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE TEO “TEO MODERNIZA”.
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Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
06/10/2008, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento aberto, con
varios criterios de adxudicación e trámite de urxencia, do SERVICIO DE
IMPLANTACIÓN DO PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DO
CONCELLO DE TEO “TEO MODERNIZA”, por importe de 224.000,00 € (193.103,45 €,
máis 30.896,55 € de IVE), aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local de data
01/09/2008.
Considerando que, tal e como se desprende do Informe do encargado do Rexistro Xeral do
Concello de Teo, de 24/09/2008, foron dúas as ofertas presentadas polas empresas que se
relacionan a continuación:
1.- INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.- 22/09/2008 (rex. entrada nº 8498 e 8499)
2.- ÁNDAGO INGENIERÍA, S.L.– 24/09/2008 (rex. entrada nº 8695 e 8696)
Considerando que a mesa de contratación, con data de 25/09/2008, acordou admitir as
proposicións presentadas polas dúas empresas citadas.
Considerando que a mesa de contratación reuniuse, con data de 06 de setembro,
formulando a proposta de adxudicación a favor da empresa INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÉS, S.A, de acordo co informe emitido polo asesor da mesa, D. Xosé Rubal López, de
data 06/10/2008, cuxa táboa resumo das valoración correspondetnes aos criterios
establecidos no prego de prescricións se reproduce a continuación:
Criterio
Ándago
IECI
Criterio a). Calidade técnica da proposta
7
10
Criterio b). Reducción 1ª fase
15
15
Criterio b). Reducción 2ª fase
5
5
Criterio c). Extensión de garantía
0
0
Criterio c). Extensión de servizo de mantemento
10
0
Criterio d). Metodoloxía de desenvolvemento
5
5
Criterio e). Plataforma hardware
0
5
Criterio e). Plataforma electrónica
10
15
Criterio e). Adecuación de procesos
12,5
15
Puntuación total
64,5
70
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando o disposto nos artigos 135 e 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público (en adiante LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno
Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da
citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente o SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DO PLAN
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE TEO “TEO
MODERNIZA”, á empresa INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A., con CIF A28.855.260, con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e de
prescricións técnicas e a súa oferta, por importe de 224.000,00 € (193.103,45 €, máis
30.896,55 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 9.655,17 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co
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prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no
prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da
adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este prazo,
o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o artigo
135.4 da LCSP.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a
definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no perfil do contratante.
En Teo a 06 de outubro de 2008
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros presentes, acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente o SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DO
PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE TEO
“TEO MODERNIZA”, á empresa INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A., con
CIF A-28.855.260, con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e de prescricións técnicas e a súa oferta, por importe de 224.000,00 €
(193.103,45 €, máis 30.896,55 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 9.655,17 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co
prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no
prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da
adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este
prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o
artigo 135.4 da LCSP.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a
definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no perfil do contratante.
3º)

CONCESIÓN

SUBVENCIÓNS

MUNICIPAIS

A

PADROADOS

DE

CEMITERIOS E OUTRAS ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO, PROMOTORAS
DE CEMITERIOS VECIÑAIS DO CONCELLO DE TEO.
Dase conta das solicitudes de subvencións municipais a padroados de cemiterios e
outras entidades sen fin de lucro promotoras de cemiterios veciñais no Concello de Teo
presentadas durante o prazo habilitado ao efecto, aclarando que, segundo o previsto nas
bases da convocatoria, (base 3, in fine) tamén se tiveron en consideración as entidades
que teñan concorrido e presentado a documentación necesaria no prazo establecido na
“Convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro do
Concello de Teo” publicada no BOP nº 276 de 29 de novembro de 2007,
especificamente dirixidas ao mantemento, obras ou construcción de cemiterios, as cales
non tiveron que presentar ningún tipo de solicitude xa que a presentada no seu momento
considerase presentada en forma e tempo nesta convocatoria de padroados de cemiterios
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e outras entidades sen fin de lucro, promotoras de cemiterios veciñais do Concello de
Teo.
Dase conta de que con data de 03/10/2008, reuniuse a Comisión de Avaliación das
solicitudes de subvencións municipais a padroados de cemiterios e outras entidades sen
fin de lucro promotoras de cemiterios veciñais no Concello de Teo.
Dase conta da proposta formulada pola Comisión de Avaliación, tomando en
consideración os criterios recollidos nas bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local
de 04 de agosto de 2008.
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local acorda, por unanimidade dos
presentes, conceder ás subvencións ás entidades que se detallan a continuación,
polos importes que así mesmo se indican:
Entidade

Nº de socios
e/ ou
beneficiarios

Orzamento
/petición

Contribución
económica da
entidade

Interese
das obras

Puntuación

Proposta de
subvención

Puntuación
CALO (x)

1065 / 3962
3

10.199,70 /
-------1

0

2

6

3.970 €

CACHEIRAS
(x)

570 / 384
2

70.000 /
60.000
1

0,2

1

4,2

2.785 €

RARÍS (x)

--- / 594
1,3

9.600 /
6.000

0,4

1

3,7

2.445 €

1
LUOU (x)

174 / 860
1,5

15.761 /
9.000
1

0,5

2

5

3.308 €

LAMPAI (x)

88 / 291
1

1.552 /
1.552
1

0

2,5

4,5

1.522 €

BAMONDE
(e)

--- / 248
1

165.429 /
9.972,71
1

1,8

3

6,8

4.500 €

OZA (e)

145 / 974
1,5

4.582,76 /
3.000
1

0,4

1,5

4,4

2.910 €

RECESENDE
(e)

117 / 507
1,2

6.400 /
5.120
1

0,3

2

4,5

2.980 €

(x) Entidades que solicitaron subvención na convocatoria xeral de asociacións sen ánimo de lucro; (e) Entidades
que participaron na convocatoria específica de cemiterios.
No apartado nº de socios /beneficiarios valorouse tanto o número de socios efectivos como os veciños
potencialmente beneficiarios, incluíndo a posibilidade ou non que ofertan os cemiterios de integración de
novos socios.
No apartado dos orzamentos valorouse, prioritariamente, o orzamento presentado en relación coa obra ou
actividade que se pretende levar a cabo.
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta e cinco minutos,
de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu,
Secretaria, dou fe.
O Alcalde,

A Secretaria Xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
QUE TIVO LUGAR O DÍA 14 DE OUTUBRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14: 45 horas do día 14 de outubro de 2008,
reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar
a sesión extraordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, D. Andrés
Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Interventora: Dª. Mónica Lado Varela
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, Secretaria Xeral do Concello.
Non asiste, previa excusa: Dª Carme Hermida Gulías.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) ADXUDICACIÓN DAS OBRAS CORRESPONDENTES Ó POS 2008.
Vistos os expedientes instruídos para a contratación, mediante procedemento aberto, das
obras comprendidas no PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DA EXCMA.
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA do 2008, que se relacionan a
continuación.
1.- AXEITAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO NA URBANIZACIÓN
PARQUE MONTOUTO
2.- ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN CABOVILA
3.- COLECTOR EN FIXO
4.- ACONDICIONAMENTO PISTA MILLADOIRO-VILAR DE CALO.
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Considerando que, unha vez aperturados os sobres A, acordouse a admitir, nos
diferentes expedientes, as ofertas presentadas por todas as empresas, agás a presentada
por Dadmi S.L. na obra de ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN CABOVILA,
por carecer da preceptiva clasificación.
Considerando que unha vez aperturados os sobres B do todas as empresas admitidas,
acordouse remitir a documentación contida ao arquitecto municipal para a emisión dun
informe técnico de valoración, acordándose igualmente a exclusión da empresa
Hordescón S.L., na obra de COLECTOR EN FIXÓ por incorporar no Sobre B a
documentación relativa á oferta económica.
Considerando que a mesa de contratación con data de 14 de outubro de 32008, acordou
rexeitar:
- Na obra de “Abastecemento e saneamento en Cabovila” as ofertas de AQUAGEST
S.A., por non existir concordancia entre o valor estimado do contrato e o importe total
ofertado, por estar mal calculado o IVE, e a de CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L., por
non axustarse a oferta ó modelo establecido no Prego.
- Na obra “Colector en Fixó” as ofertas de AQUAGEST S.A., por non existir
concordancia entre o valor estimado do contrato e o importe total ofertado, por estar mal
calculado o IVE, e a de CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L., por non axustarse a oferta ó
modelo establecido no Prego.
- Na obra “Afirmado e acondicionamento de pista Milladoiro-Vilar de Calo”, a oferta de
CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L., por non axustarse a oferta ó modelo establecido no
Prego.
Considerando que a mesa de contratación reuniuse, con data de 14 de outubro,
formulando a proposta de adxudicación a favor das empresas que se relacionan a
continuación, nos expedientes que así mesmo se indican:
OBRAS POS 2008

ADXUDICATARIO
PROVISIONAL

IMPORTE

AXEITAMENTO DA RÚA ROSALÍA
DE CASTRO NA URBANIZACIÓN
PARQUE MONTOUTO

OBRAS Y VIALES DE
GALICIA S.L.

108.820,00 €
(93.810,35 €, máis
15.009,65 de IVE)

ABASTECEMENTO E SANEAMENTO
EN CABOVILA

EXCAVACIONES OVIDIO
S.L.

150.163,25 €
(129.451,08 €, máis
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ADXUDICATARIO
PROVISIONAL

OBRAS POS 2008

IMPORTE
20.712,17 de IVE).

COLECTOR EN FIXO

ACONDICIONAMENTO PISTA
MILLADOIRO-VILAR DE CALO.

EXCAVACIONES OVIDIO
S.L.

33.854,22 €
(29.184,67 €, máis
4.669,55 de IVE).

CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO S.L.

74.881,96 €
(64.553,41 €, máis
10.328,55 de IVE).

Considerando o disposto nos artigos 135 e 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público (en adiante LCSP) e sendo competencia da Xunta de
Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional
segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes, acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente as obras incluídas no POS 2008, que se citan a
continuación, ás empresas que así mesmo se indican, con estricta suxeición ao prego de
cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas e a súa oferta, polos
importes que así mesmo se relacionan
OBRAS POS 2008

ADXUDICATARIO
PROVISIONAL

IMPORTE

AXEITAMENTO DA RÚA
ROSALÍA DE CASTRO NA
URBANIZACIÓN PARQUE
MONTOUTO

OBRAS Y VIALES DE GALICIA
S.L.

108.820,00 € (93.810,35 €,
máis 15.009,65 de IVE)

ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN
CABOVILA

EXCAVACIONES OVIDIO S.L.

150.163,25 € (129.451,08 €,
máis 20.712,17 de IVE).

COLECTOR EN FIXO

EXCAVACIONES OVIDIO S.L.

33.854,22 € (29.184,67 €, máis
4.669,55 de IVE).

CONSTRUCCIONES PONCIANO
NIETO S.L.

74.881,96 € (64.553,41 €, máis
10.328,55 de IVE).

ACONDICIONAMENTO
PISTA MILLADOIROVILAR DE CALO.

3

Segundo.- Fixa-la garantía definitiva dos contratos nas cantidades que se indican a
continuación, correspondentes ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de
conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que constituír
os contratistas no prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da
publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo.
Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que
se refire o art. 135.4 da Lei 30/207, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público
GARANTÍA DEFINITIVA
OBRA

(5% adxudicación
provisional, IVE excluído)

AXEITAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO NA
URBANIZACIÓN PARQUE MONTOUTO

4690,52€

ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN CABOVILA

6472,55€

COLECTOR EN FIXO

1459,23€

ACONDICIONAMENTO PISTA MILLADOIRO-VILAR DE
CALO.

3227,67€

Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a
definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no perfil do contratante.
E non habendo máis asuntos que tratar, remata a sesión, sendo as quince horas e quince
minutos, de todo o que, como Secretaria, dou fe.
O Alcalde,

A Secretaria Xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 18 DE FEBREIRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 18 de febreiro de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez.e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
08.02.2008..
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda aprobala sen ningunha modificación, e que se rexistre no libro
correspondente.

2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A Dª. SANDRA RODRÍGUEZ ALVÁREZ e D. ANTÓN GALOCHA LÓPEZ, licenza
para construción dunha vivenda unifamiliar illada en Procelas, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado polo arquitecto Fernando Palomino Barba.
Expediente núm: 46.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Presentará, previo ao inicio da obra, nomeamento de director de execución material.
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-Presentará, previo ao inicio da obra, nomeamento de coordinador de seguridade e
saúde.
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 2.01.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: FERNANDO PALOMINO BARBA.
-Arquitecto técnico director: --.
-Edificabilidade: 0,14 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+BC, 2,75 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 7,78 % (P. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 7%. Altura do cumio: 1,30 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 116.478 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.329,56 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 144,90 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.594,46 euros.
2.2. A D. JUAN ANTONIO SONEIRA AGULLA, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada en Vilachaiño, parroquia de Teo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Francisco Márquez Taín.
Expediente núm: 47.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 13.12.2007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: FRANCISCO MÁRQUEZ TAÍN.
-Arquitecto técnico director: JUAN CARLOS FERNÁNDEZ BOQUETE.
-Edificabilidade: 0,167 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1, 7,00 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 7,6% (P. Neta). Recuamento á aliñación:
>8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 7%.
Altura do cumio: 1,30 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 101.000 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.020,00 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 102,29 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.242,29 euros.
2.3. A Dª. LUCIA BARROS SEOANE, licenza para construción de un galpón auxiliar
para uso da vivenda de 30 m2 na finca nº 414, situada en Cachóns, parroquia de Oza.
Expediente núm: 48.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo 3 m. a lindeiros e a distancia que sinale a Excma Deputación con respecto a vía
provincial.
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-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cúmio 4,00 m.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Situarase na parte posterior da finca e non sobrepasará a ocupación do 2% da parcela
neta e un límite de 30 m2.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 85,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 145,06 euros.
2.4. A D. ELISEO FERNÁNDEZ CASTRO, licenza para construción de un galpón auxiliar
para usos agrícolas de 25 m2 na finca nº 1421 de “A Binga”, parroquia de Calo.
Expediente núm: 49.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase un mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cúmio 4,00 m.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
2.5. D. LINO MARTÍN LEA SANTISO, licenza para construción de un cerre de 45 metros
lineais na finca nº 1831 de Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 50.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a base do mesmo na mesma
cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 28,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 88,00 €.
2.6. A D. FRANCISCO ANTELO VARELA, licenza para retellado da vivenda de 80 m2,
en Regoufe, parroquia de Luou.
Expediente núm: 51.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
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produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 107,78 euros.
2.7. A Dª. ROSALIA FERNÁNDEZ TACÓN, licenza para reparación de tellado da
vivenda de 100 m2, en Cornide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 52.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
2.8. A D. SANTIAGO REGUEIRO GARCÍA, en nome de INSTALACIONES REGUEIRO
S.L., licenza para apertura de zanxa en viais públicos, en Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 53.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións.
-Dará cumprimento das condicións técnicas das liñas eléctricas soterradas a que se refire
o Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión de acordo coas indicacións da
compañía Unión Fenosa Distribución S.A.
-A zanxa irá no borde da beirarrúa correspondente a urbanización do fronte do solar,
deixando previstos os puntos de desaugadoiro da calzada e respetando o resto das
canalizacións e servizos urbanísticos da zona.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 280,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 340,00 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.9.- Escrito asinado por UNEDA S.L., de data 10.01.2008, con rexistro de entrada no
Concello núm. 357, do 16.01.2008, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 15.02.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda conceder a UNEDA S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN (expte 4/08), para un edificio de trece vivendas e un local comercial
construido en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 97/02, de data 26.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 375,60 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
2.10.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a seguinte
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relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:
AQ-79.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: ROCIO TEO SÁNCHEZ
Nº Expediente: 1166 Data: 13.12.2007

3º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
3.1.- Escrito de D. MARCOS SANMARTÍN MONTES, en representación de SAÚDE E
DEPORTE DE GALICIA, S.L., CIF/NIF: B-70.019.294 (expte. 13/07), de data 26.11.2007,
con rexistro de entrada no Concello núm. 9265, do 27.11.2007, solicitando licenza para
o establecemento dun ximnasio.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 15.01.2008 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 6.02.2008,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun ximnasio, a emprazar en Cacheiras, Edificio Os Muiños, Bloque 2.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
4º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS E FIANZAS.
4.1. Dada conta do escrito asinado por D. Jesús Mañá Pena, en representación de
“MAÑA S.L.”, con rexistro de entrada número 919, de 13.02.2007, no que solicita que
lle sexa revisada a fianza que ten depositada, mediante aval bancario polo importe de
62.376,77€, e presentada como garantía provisional da obra de construcción de 11
chalets en Montouto-Cacheiras, pedindo que se adapte e se lle devolva

a parte

proporcional ás obras rematadas, consistentes en 6 chalets. Visto o aval presentado polo
interesado, de data 14.02.2008, por importe de 28.353,08€, que é a diferenza entre o
aval inicial e o importe correspondente ás obras que aínda lle quedan por executar (5
chalets)
Vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo, de data e de
Intervención de data 14.02.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 62.376,77 Euros, posto
que xa se constituiu un novo aval pola diferenza das obras que faltan por executar.
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2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

4.2. Dada conta do escrito asinado por D. Antonio Noya Pumar, en representación de
“PROGAEYCO, S.L.”, con rexistro de entrada número 10069, de 28.12.2007, no que
solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada, mediante aval bancario polo
importe de 3398,33€, e presentada como garantía provisional das obras de
“Construcción de tres chalés en Raxó-Cacheiras”, e vistos os informes favorables do
concelleiro delegado de urbanismo, de data 08.02.2008 e de Intervención de data
13.02.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 3398,33 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

4.3. Dada conta do escrito asinado por D. Ramón Dapena Fernández, con rexistro de
entrada número 9198, de 26.11.2007, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que
ten depositada, mediante ingreso en metálico polo importe de 700,00€, e presentada
como garantía provisional das obras de “Canalización subterránea para acometida
eléctrica en Ameneiro – Calo (exp. 167/07)”, e vistos os informes favorables do
concelleiro delegado de urbanismo, de data 08.02.2008 e de Intervención de data
13.02.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza en metálico constituida por importe de 700,00
Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

4.4. Dada conta do escrito asinado por Dª. Mª del Carmen Sánchez Álvarez, en
representación de “IGLESAN, S.L.”, de data 09.11.2007, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que ten depositada, mediante aval bancario polo importe de 17500,00€,
e presentada como garantía provisional das obras de “Construcción de edificio en
Pontevea-Reis”, e vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo,
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de data 12.02.2008 e de Intervención de data 13.02.2008, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 17500,00 Euros.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.
4.5. Dada conta do escrito asinado por Dª. Mª del Carmen Sánchez Álvarez, en
representación de “IGLESAN, S.L.”, de data 09.11.2007, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que ten depositada, mediante aval bancario polo importe de 17500,00€,
e presentada como garantía provisional das obras de “Construcción de edificio en
Pontevea-Reis”, e vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo,
de data 12.02.2008 e de Intervención de data 13.02.2008, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 17500,00 Euros.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.
4.6. Dada conta do escrito asinado por D. Rafael Gestal Rodríguez, con rexistro de
entrada 446 de data 18.01.2008, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten
depositada, mediante ingreso en metálico polo importe de 250,00€, e presentada como
garantía provisional das obras que supuxeron corte de estrada, e vistos os informes
favorables do concelleiro delegado de urbanismo, de data 12.02.2008 e de Intervención
de data 13.02.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza en metálico por importe de 250,00 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

4.7. Dada conta do escrito asinado por D. Francisco Pérez Iglesias, con rexistro de
entrada 10.033 de data 05.12.2006, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten
depositada, mediante ingreso en metálico polo importe de 300,00€, e presentada como
garantía provisional das obras de construcción de zanxa para liña eléctrica, e vistos os
informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo, de data 12.02.2008 e de
Intervención de data 13.02.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
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1º) Autorizar a cancelación da fianza en metálico por importe de 300,00 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

5º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
5.1. Visto o escrito asinado por Dª Mónica Sobredo Miranda, con D.N.I. 33.295.652R,
que presta os seus servizos de conserxería e limpeza no CEIP Os Tilos, con domicilio a
efectos de notificación en Rúa Ameneiro, 1C-1ºC – Os Tilos (Teo), no que solicita o
aboamento dos atrasos económicos derivados da actualización da súa renda conforme
ao incremento anual do IPC dos tres últimos anos, así como restablecer a renda do ano
en curso.
Visto o informe desfavorable de Intervención, de data 13.02.2008, no se expón que a
duración máxima dun contrato de servizo é de catro anos, e que se comprobou que o
dito contrato se prorrogou tácita e indefinidamente ata a actualidade e que, por outra
banda, o informe 55/04, de 12 de novembro de 2004 da Xunta Consultiva de
Contratación Administrativa establece que “ a partir da entrada en vigor da Lei 53/1999,
de 28 de decembro, que dá nova redacción ó artigo 67.1 da Lei de Contratos das
Administracións Públicas, non son admisibles as prórrogas tácitas aínda estando
previstas en contratos anteriores á data indicada…”, e que no mesmo senso se pronuncia
o informe 24/04 no seu artigo 67, así como o indicado no artigo 103.3 do RDL 2/2000
no que se establece que o prego de cláusulas deberá detallar a fórmula de revisión de
prezos, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1ª) Denegar o abono do IPC solicitado, de acordo co exposto no informe de
Intervención Municipal.
2º) Comunicar este acordo á interesada, para o seu coñecemento e efectos.
5.2. CORRECCIÓN DE ERRO DA COMISIÓN AVALIADORA DAS BOLSAS DE
ESTUDO E TRANSPORTE 2007/2008.
Visto o informe da Comisión Avaliadora das bolsas de estudo e transporte 2007/2008,
de data 12.02.2008, no que expoñen que se recoñece un erro material á vista da
instancia presentada por D. José Manuel Ferrón García, con rexistro de entrada 784 de
data 30.01.2008, advertindo dun erro na adxudicación da bolsa ó seu fillo Diego Ferrón
Lea, xa que polo seu nivel de estudos correspóndelle a cantidade de 200€ e non os 50€
inicialmente concedidos, e propoñendo a corrección do importe dae dita beca, a Xunta
de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Correxir o erro material, concedendo a Diego Ferrón Lea unha bolsa de estudo e
transporte por importe de 200€.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) Devolver o expediente a Intervención para a xestión do mesmo.
5.3. Visto o escrito asinado por D. José Ramón Barreiro Albor, en representación de
“Limpezas Joma, S.L.”, con rexistro de entrada 475 de data 17.01.2008, empresa que
presta os seus servizos de limpeza nos pabillóns municipais, informando que a partir de
xaneiro os seus honorarios sufrirán un aumento do 4% como consecuencia dun maior
custo dos seus gastos de explotación e coas previsións do goberno.
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Visto o informe desfavorable de Intervención, de data 12.02.2008, no se expón que o
afectado ven aplicando automáticamente a revisión de prezos segundo o IPC, e que
segundo se desprende do informe 14/06 da Xunta Consultiva de Contratación
Administativa, resulta necesaria a existencia dun prego de cláusulas que vencelle ó
Concello e ó adxudicatario, e que igualmente o RDL 2/2000, no seu artigo 103.3
establece que o prego de cláusulas deberá detallar a fórmula de revisión de prezos, e que
ó seu xuízo non procede dita revisión, toda vez que non existe un procedemento de
licitación que adxudique o contrato ó interesado e que inclúa, no seu caso, a fórmula de
revisión de prezos conforme co IPC, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade,
acorda:
1ª) Denegar o abono do IPC solicitado, de acordo co exposto no informe de
Intervención Municipal.
2º) Comunicar este acordo ó interesado, para o seu coñecemento e efectos.

5.4. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN
FINS DE LUCRO DO CONCELLO DE TEO.
Vista a proposta elevada pola comisión de avaliación de subvencións a entidades sen
fins de lucro do Concello de Teo, que a continuación se copia literalmente:
“A comisión de avaliación das solicitudes de subvención a entidades sen ánimo de lucro
do Concello de Teo formada polas vogais D. Carmen Diéguez, concelleira delegada de
educación e xuventude; D. María Lucía Mosquera, animadora cultural do Concello de
Teo; D. Andrés Fernández, concelleiro delegado de servizos sociais, que actúa como
secretario; e Dna. Carme Hermida, concelleira delegada de Cultura e Deportes, que
exerce de presidenta, reunida nas dependencias municipais o día 18 de febreiro ás 8:30,
despois examinada a documentación pertinente, acordou outorgar os seguintes puntos ás
entidades concorrentes:
DEPORTIVAS
S.R. CALO (sección deportiva)

3,983 puntos

9 equipos de fútbol campo + 7 equipos de fútbol sala + 1 equipo de baloncesto

CLUBE SAN FRANCISCO DE TEO

1,475 puntos

8 equipos de fútbol sala + Actividade de judo + Actividade de kárate

S.D. CACHEIRAS

3,098 puntos

8 equipos de fútbol campo + 5 equipos de fútbol sala

S.D. LUOU

0,295 puntos

1 equipo de fútbol campo

PRAÍÑA SPC

0,885 puntos

3 equipos de fútbol campo

C.F. RARÍS

0,295 puntos

1 equipo de fútbol campo

S.D. OS TILOS

0,295 puntos

1 equipo de baloncesto

S.D.C. RECESENDE

1,180 puntos
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4 equipos de fútbol campo

CLUB DE AEROMODELISMO ESTELA

0,327 puntos

Actividades

FORMACIÓN E TEMPO LIBRE
A.C. CRUCEIRO DE MONTE

0,983 puntos

Coral + Actividades

MULLERES RURAIS DE TEO

0,819 puntos

Actividades

O CACHÓN
RÍO TELLA

0,327 puntos
0,491 puntos

Actividades

OS TILOS

1,967 puntos

Actividades

ASPAMITE

2,295 puntos

Actividades + Interese social

VECIÑAIS
AA.VV. SAMPAIO DE LAMPAI

0,163 puntos

AA.VV. BAIUCA

0,655 puntos

Mantemento + uso social do local

AA.VV. O ATALLO

0,163 puntos

HERDEIROS DA UNIÓN 1910

0,819 puntos

Actividades + Mantemento das instalacións

AA.VV. RAVIÑA VALDÉS

0,491 puntos

Actividades

AA.VV. SANTA MARÍA DE LUOU

0,327 puntos

Actividades

AA.VV. O CASTRO DE RECESENDE

0,655 puntos

Mantemento do local

ENTIDADES CULTURAIS
A OLIVEIRA

0,491 puntos

Actividades

CORO PARROQUIAL DE RARÍS
CORO PARROQUIAL DE CACHEIRAS
A.C. ALECEIA

0,163 puntos
0,163 puntos
0,327 puntos

Coral

A.C.BANDA DE MÚSICA CULTURAL DE TEO

5,081 puntos

Actuacións polas parroquias + Formación + Compra de instrumentos + presenza pública

A.C. A MÁMOA

2,622 puntos

Coral + Teatro + Presenza pública + Escola de baile e música tradicional
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A.C. A PONTE VELLA

4,098 puntos

Presenza pública + Coro + Escola de baile e música tradicional + Outras actividades + Uso municipal e social do
local

A.C. ROSALÍA DE CASTRO

5,245 puntos

Presenza pública + Escola de baile e música tradicional

+ Outras actividades + Uso municipal e social do local.

A.R. CALO (sección cultural)

10 puntos

Presenza pública + Coral + Banda de Gaitas + Escola de baile e música tradicional + Outras actividades + Banda de
música

MANTEMENTO DO MEDIO
SOCIEDADE DE CAZADORES

3,934 puntos

Actividades de conservación do medio

S. A. G. CALO

SOCIEDADES DE AGRICULTORES E GANADEROS
0,655 puntos

Mantemento do local

S. A. G. CACHEIRAS

0,655 puntos

Mantemento do local

EDUCACIÓN
ANPA COVAS (OS TILOS)
ANPA RÍO TELLA (A RAMALLOSA)
ANPA A RABADELA (CALO)
ANPA CRA DE TEO
IES CACHEIRAS***
CEIP IGREXA-CALO
CEIP A RAMALLOSA
CEIP OS TILOS
CRA DE TEO

0,754 puntos
0,754 puntos
0,754 puntos
0,229 puntos
0,754 puntos
0,754 puntos
0,754 puntos
0,918 puntos

MOCIDADE
ASOCIACIÓN XUVENIL VRENZA

0,655 puntos

Actividades.

OUTRAS CONSIDERACIÓNS
Non se tivo en conta a solicitude a presentada pola Asociación de Festexos do
Carme de Teo porque xa dispuxon dunha subvención nominativa.
Desestimáronse as solicitudes realizadas pola Asociación de Veciños dos Tilos
(rexistro de entrada 96/04.01.08) e pola Asociación Cultural A Regionalista (rexistro de
entrada 745/ 29.01.08) por seren entregadas fóra de prazo.
Non se consideraron as subvencións solicitadas polas parroquias porque non
teñen entidade xurídica.
Non foi posible considerar as subvencións presentadas polos patronatos dos
cemiterios porque non eran obxecto desta convocatoria.
A comisión avaliadora acordou que cada punto ten un valor de 3.050 euros.
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Á vista dos puntos conseguidos polas distintas entidades que se presentaron á
Convocatoria de Subvencións para entidades sen ánimo de lucro realizada polo concello
de Teo e o valor monetario concedido a cada punto, a comisión de avaliación formada
polas vogais D. Carmen Diéguez, concelleira delegada de educación e xuventude; D.
María Lucía Mosquera, animadora cultural do Concello de Teo; D. Andrés Fernández,
concelleiro delegado de servizos sociais, que actúa como secretario; e Dna. Carme
Hermida, concelleira delegada de Cultura e Deportes, que exerce de presidenta, reunida
nas dependencias municipais o día 18 de febreiro ás 8:30 acordou elevar á Xunta de
Goberno Local a seguinte proposta de concesión de subvencións:
PROPOSTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS
ENTIDADES DEPORTIVAS
S.D. LUOU (0,296 puntos)
900 euros.
C.F. RARÍS (0,295 puntos)
900 euros.
S.D. OS TILOS (0,295 puntos)
900 euros.
CLUB DE AEROMODELISMO ESTELA (0,327 puntos)
998 euros.
PRAÍÑA SPC (0,885 puntos)
2.700 euros.
S.D.C. RECESENDE (1,180 puntos)
3.600 euros.
CLUBE SAN FRANCISCO DE TEO (1,475 puntos)
4.499 euros.
S.D. CACHEIRAS (3,098 puntos)
9.449 euros.
S.R. CALO (sección deportiva) (3,983 puntos)
12.149 euros.
TOTAL

36.095 euros.

FORMACIÓN E TEMPO LIBRE
O CACHÓN (0,327 puntos)
RÍO TELLA (0,491 puntos)
MULLERES RURAIS DE TEO (0,819 puntos)
A.C. CRUCEIRO DE MONTE (0,983 puntos)
OS TILOS (1,967 puntos)
ASPAMITE (2,295 puntos)
TOTAL
VECIÑAIS
AA.VV. SAMPAIO DE LAMPAI (0,163 puntos)
AA.VV. O ATALLO (0,163 puntos)
AA.VV. SANTA MARÍA DE LUOU (0,327 puntos)
AA.VV. RAVIÑA VALDÉS (0,491 puntos)
AA.VV. BAIUCA
(0,655 puntos)
AA.VV. O CASTRO DE RECESENDE (0,655 puntos)
HERDEIROS DA UNIÓN 1910 (0,819 puntos)
TOTAL
ENTIDADES CULTURAIS
CORO PARROQUIAL DE RARÍS (0,163 puntos)
CORO PARROQUIAL DE CACHEIRAS (0,163 puntos)
A.C. ALECEIA (0,327 puntos)

998 euros.
1 498 euros.
2 498 euros.
2 999 euros.
6 000 euros.
7 000 euros.

20 993 euros.

497 euros.
497 euros.
998 euros.
1 498 euros.
1 998 euros.
1 998 euros.
2 498 euros.
9 984 euros.

497 euros.
497 euros.
998 euros.
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A OLIVEIRA (0,491 puntos)
A.C. A MÁMOA
(2,622 puntos)
A.C. A PONTE VELLA (4,098 puntos)
A.C.BANDA DE MÚSICA C. DE TEO (5,081 puntos)
A.C. ROSALÍA DE CASTRO (5,245 puntos)
A.R. CALO (sección cultural) (10 puntos)
TOTAL

1 498 euros.
7 998 euros.
12 499 euros.
15 497 euros.
15 998 euros.
30 500 euros.
85 982 euros.

MANTEMENTO DO MEDIO
SOCIEDADE DE CAZADORES (3,934 puntos)

11 999 euros.

SOCIEDADES DE AGRICULTORES E GANADEROS
S. A. G. CALO
(0,655 puntos)
1 998 euros.
S. A. G. CACHEIRAS (0,655 puntos)
1 998 euros.
TOTAL 3 996 euros.
EDUCACIÓN
ANPA CRA DE TEO (0,229 puntos)
ANPA COVAS (OS TILOS) (0,754 puntos)
ANPA RÍO TELLA (A RAMALLOSA) (0,754 puntos)
ANPA A RABADELA (CALO) (0,754 puntos)
CEIP IGREXA-CALO (0,754 puntos)
CEIP A RAMALLOSA (0,754 puntos)
CEIP OS TILOS
(0,754 puntos)
CRA DE TEO (0,918 puntos)
IES CACHEIRAS**
TOTAL

699 euros.
2 300 euros.
2 300 euros.
2 300 euros.
2 300 euros.
2 300 euros.
2 300 euros.
2 800 euros.
38 000 euros.
55 299 euros.

MOCIDADE
ASOCIACIÓN XUVENIL VRENZA

(0,655 puntos) 1 998 euros.”.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Acepta-la proposta elevada pola comisión de avalización, concedendo as
subvencións ás entidades arriba mencionadas polos importes que tamén se citan.
2º) Notificar este acordo ós interesados para o seu coñecemento e efectos.
3º) Devolver o expediente ó departamento de cultura e deportes para a xestión do
mesmo.
6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.
Sendo as quince horas e quince minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
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Teo, 18 de febreiro de 2008
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA

Cristina Castro Fuentes
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 9 DE ABRIL DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 9 de abril de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria en
segunda convocatoria, correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Mª Pilar Sueiro Castro, Adxunta a Secretaría do Concello.
Asiste: Dª Mónica I. Lado Varela, Interventora municipal
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
17.03.2008.-Dada conta do borrador da acta da sesión anterior, correspondente á
ordinaria celebrada o dia 17 de marzo de 2008, a Xunta de Goberno acorda por
unanimidade aprobala sen ningunha modificación e que se transcriba o libro de actas
correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A D. MARTÍN SAYANS OTERO, licenza para rehabilitación dunha vivenda
unifamiliar illada no lugar de Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado
polo arquitecto Hossein Keshavarz Manesh.
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Expediente núm: 93.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 14.01.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR.
-Arquitecto director das obras: HOSSEIN KESHAVARZ MANESH.
-Arquitecto técnico director: ASER JUAN GOYANES TORREIRO.
-Edificabilidade: EDIFICACIÓN EXISTENTE
-Altura máxima: B+1 4,95 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: EDIFICACIÓN EXISTENTE. Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: MEDIANERA EXISTENTE.
Pendente máxima de cuberta: 21º. Altura do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo
cuberta: Si.
-Presuposto: 59.000,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.180,00 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 1.360,00 euros.
2.2. A D. JULIO YEBRA-PIMENTEL RODRÍGUEZ, en represenación de COMUNIDADE
DE PROPIETARIOS U-16-A2, licenza para instalación dun ascensor na U-16-A2 de Os
Tilos, segundo proxecto redactado polo arquitecto Juan Pinto Tasende.
Expediente núm: 94.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 21.08.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 660,33 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
Total: 720,33 euros.
2.3. A D. LINO MARTÍN LEA SANTISO, licenza para construción dun galpón de usos
agrícolas de 25 m2, en Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 95.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustaranse a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional):70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
2.4. A D. MANUEL GARCÍA REGO, licenza para construción dun alpendre de 30 m2, na
finca nº 1265 de Feros, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 96.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustaranse a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 3 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista municipal.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Situarase na parte posterior da finca (dentro da zona clasificada como núcleo rural
tradicional (NT-2) e a ocupación máxima non superará o 2% da parcela neta.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional):85,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 145,06 euros.
2.5. A PROMOSIONES VAL DO CASAL S.L., licenza para construción de un cerre de
269 ml. na finca nº 158 de Penelas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 97.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima de 5 metros do eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que a pista actual e urbanizarase todo o fronte segundo
memoria valorada do proxecto.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 167,37 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 227,37 €.
2.6. A Dª. Mª CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, licenza para construción de un cerre
de 105 ml. en A Xesta, finca nº 694-3, parroquia de Calo.
Expediente núm: 98.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 65,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 125,33 €.
2.7. A D. MANUEL OJEA SALGUEIRO, licenza para construción de un cerre de 350 ml.
e un galpón agrícola de 25 m2 en Loureiro, finca nº 23, parroquia de Luou.
Expediente núm: 99.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Cerre:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
Galpón:
-Retranquearase un mínimo de 5 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista
municipal.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cúmio 4,00 metros.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
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todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 288,65 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 348,65 €.
2.8. A D. VICTOR TEO RÍOS, licenza para construción de un cerre de 40 ml. e un galpón
agrícola de 25 m2 en Solláns, finca nº 300, parroquia de Calo.
Expediente núm: 100.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Cerre:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-No fronte da parcela o cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m
de altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-No resto da parcela darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para
solos rústicos de xeito que os cerres serán preferentemente vexetais, sen que os
realizados con material opaco de fábrica superen a altura de 1 metro, agás en parcelas
edificadas, onde poderán acadar 1,50 metros, non permitíndose os bloques de formigón
ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados.
Galpón:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista municipal.
-Altura máxima 2.30 m.
-´Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 83,32 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 143,32 €.
2.9. A D. JOSÉ R. DEL RÍO FERNÁNDEZ, licenza para construción de un cerre de 30 ml.
en Fixó, finca nº 506, parroquia de Calo.
Expediente núm: 101.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase no borde exterior da beirarrúa, gardando a aliñación existente.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 €.
2.10. A Dª. DOLORES TABOADA CUTRÍN, licenza para construción de un cerre de 10
ml. en Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 102.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre solicitado non se poderá executar no primeiro tramo da finca na zona sinalada
como ampliación de vial, comenzando o primeiro poste do cerre a 10 metros do eixe da
pista pública, segundo se indica no plano de aliñacións que se xunta. O resto do cerre
existente, en base a normativa vixente, está situado en réxime de fora de ordenación
(artigo 103 da Lei 9/2002).
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 6,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,22 €.
2.11. A Dª. Mª CONCEPCIÓN BARBEITO LISTE, licenza para construción de un cerre de
40 ml., con bloque, postes e alambre, en Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 103.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,89 €.
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2.12. A D. RAMÓN CASTRO RIVEIRO, licenza para retellado da vivenda de 65 m2 en
Vilar de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 104.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 40,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 104,44 euros.
2.13. A D. ANTONIO SALGADO CALVO, licenza para retellado de 30 m2 (da metade)
da casa nº 20 de A Ribeira, parroquia de Reis.
Expediente núm: 105.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
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fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 euros.
2.14. A D. RICARDO BLANCO SEOANE, licenza para retellado da vivenda de 100 m2 en
Sixto, nº 20, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 106.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
2.15. A D. JOSÉ ANTONIO FUENTES REY, licenza para retellado da vivenda de 230 m2
en Casal de Reis, parroquia de Raris.
Expediente núm: 107.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Respetará estrictamente as pendentes e sistema constructivo actual.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 143,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 203,11 euros.
2.16. A D. JOSÉ BENITO ELIAS IGLESIAS, licenza para retellado da vivenda de 120 m2
en A Pedreira, nº 31, parroquia de Calo.
Expediente núm: 108.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 euros.
2.17. A Dª. SARA FANDIÑO NÚÑEZ, licenza para reparación do tellado da casa en
Agoso, parroquia de Oza.
Expediente núm: 109.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
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produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Respetará estrictamente as pendentes da cuberta e o sistema constructivo actual.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 28,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 88,20 euros.
2.18. A D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, licenza para retellado de cuberto de 30
m2 en Vilanova, parroquia de Oza.
Expediente núm: 110.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións que indique a Comisión Territorial do Patrimonio
Histórico de A Coruña.
-Non se modificará o volume actual da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente. Debendo manter os elementos de
cantería, cachotería e carpintería característicos existentes; manterase a cuberta
inclinada a dúas augas; as fachadas e muros de pedra manteranse vistos e os enfoscados
manteranse pintados.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 euros.
2.19. A D. AGUSTÍN JESÚS TATO PEREIRO, licenza para retellado da caseta antigua
existente de 24 m2 con obras menores de conservación e mantemento, en Fornelos, nº 9,
parroquia de Raris.
Expediente núm: 111.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 14,93 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 74,93 euros.
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2.20. A D. RAMÓN CASTIÑEIRAS VIQUEIRA, licenza para retellado dun galpón de 75
m2 en Casalonga, parroquia de Calo.
Expediente núm: 112.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que
indica o artigo 103 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 46,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 106,67 euros.
2.21. A Dª. JOSEFINA VÁZQUEZ MONTES, licenza para retellado de 65 m2 e
acondicionamento interior para baño de 15 m2, en Tarrio, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 113.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
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características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 140,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 200,44 euros.
2.22. A D. VICTOR CARBIA BUELA, licenza para retellado da vivenda, enfoscado e
pintado, en Rarís, s/n.
Expediente núm: 114.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que
indica o artigo 103 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
2.23. A D. JOSÉ CASTRO CELA, licenza para repicado e enfoscado de paredes da
vivenda de 120 m2, en A Ribeira, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 115.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002, de xeito que a tipoloxía das
construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os materiais
empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 34,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 94,06 euros.
2.24. A D. VALENTÍN CARRERA GONZÁLEZ, en nome de PRODUCCIONES LUCINA
S.L. licenza para acondicionamento de galpón existente de 20 m2, en A Igrexa,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 116.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Serán obras mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente, sen que as
obras afecten a estructura da edificación.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
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todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 116,70 euros.
2.25. A D. JOSÉ MANUEL ANTELO DUBRA, en representación de PAZO DE ADRÁN S.L.,
licenza para acondicionamneto interior de unha estancia do Hotel Pazo de Adrán,
consistente na eliminación de un dormitorio e baño por un salón social, no lugar de
Adrán, parroquia de Calo.
Expediente núm: 117.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 30,79 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 90,79 euros.
2.26. A D. ANTONIO ROUCO PUENTE, licenza para construción dun porche pegado á
vivenda de 2,80 x 5,50 e pavimentar piso de 200 m2, en Tarrio, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 118.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-As obras serán de estructura sinxela e non afectarán á estructura da edificación
existente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-O pavimento non afectará a zona exterior da finca.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 81,52 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 141,52 euros.
2.27. A PROMOTORA DE HOSTELERÍA GALLEGA S.L., licenza para obras de
instalación de marquesiñas desmontables para o cubrimento de prazas de aparcamento
en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 119.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Respetará as aliñacións que figuran nas normas subsidiarias e contará coa autorización
da demarcación de estradas da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes para a AC-841.
-As obras terán o caracter de provisional, os efectos de posible desenrolo do PXOM
aprobado provisionalmente e farase constar baixo as indicadas condicións no Rexistro
da Propiedade o compromiso asinado polo interesado, renunciando a calqueira tipo de
indemnización polas obras que se pretenden realizar os efectos de cumprimento do
PXOM aprobado provisionalmente.
-Construirase segundo memoria presentada, realizando as obras con estructura sinxela e
desmontable utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 449,72 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 322,50 €.
Total: 772,22 euros.
2.28. A D. MARCOS SANMARTÍN MONTES, en representación de SAÚDE E DEPORTE
DE GALICIA S.L., licenza para reforma e acondicionamento de ximnasio, en Cacheiras,
edificio Os Muiños, segundo proxecto redactado polo técnico David Montes Pose.
Expediente núm: 120.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións do dictamen ambiental do expte MA962A
2008/000171-1, de data 24.03.2008, sobre contaminación acústica, residuos, normativas
sectoriais, etc.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 770,17 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 324,98 €.
Total: 1.095,15 euros.
2.29. A D. MARCELINO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en representación de PABLO Y
OSCAR M. FERNÁNDEZ NIEVES, licenza para acondicionamento parcial de local
situado na estrada A Coruña-Tui, en Reborido, Galanas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 121.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-As obras serán de carácter menor e non afectarán a estructura nin o exterior da
edificación.
-Tramitará previamente expediente regulamentario antes do inicio de calquera
actividade.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 de xeito que calquera actuación que
puidera afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as
condicións de estética e integración ambiental do núcleo existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 246,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 306,00 euros.
2.30. A PROMOCIONES VAL DO CASAL S.L., licenza para instalación de liña eléctrica
en baixa tensión segundo plano de Fenosa, en Penelas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 122.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranqueará os postes un mínimo de 4,50 metros do eixe da pista pública, sen
interrumpir a zona da cuneta.
-Dará cumprimento das condicións técnicas e autorizacións da Normativa Técnica
Sectorial.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 80,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 140,00 euros.
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2.31. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para apertura de zanxa en viais
públicos para canalización de acometida en Balcaide, parroquia de Calo (SDG
218307110256)
Expediente núm: 123.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona, instalando a tubería a unha profundidade suficiente para
evitar roturas por parte das maquinas de obras públicas.
-Dará cumprimento das condicións técnicas e autorizacións da Normativa Técnica
Sectorial.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10,03 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,03 euros.
2.32. A Dª. ANA Mª VALIÑO CALO, licenza para parcelación de finca resultante de
agrupación, en Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo proxecto técnico redactado por
Rosa Ana Tubio Piñeiro.
Expediente núm: 124.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado separando a zona urbana da rústica.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN PARA A CONCESIÓN DE
LICENZA.
2.33- Vista a solicitude presentada por D. ANTONIO SERVIA EIRAS, en representación de
ARCEBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF/NIF: Q-1500020-A, de data
7.08.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 5475, e demais documentos
obrantes no expediente, para construción de 12 panteóns e 2 criptas, así como
legalización de 6 panteóns mais, no cemiterio de Santa Eulalia de Oza, tramitada ó
abeiro do art. 41 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural
de Galicia, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda informar favorablemente a autorización para a
concesión da licenza solicitada, ós efectos da súa remisión á C.P.T.O.P. e T.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN PARA CONTINUAR OBRAS.
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2.34- Dada conta do escrito de D. AURELIO MÁRQUEZ MORALES, con CIF/NIF:
33.254.957-Q, de data 12.02.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 1143, no
que solicita que se acorde levantar a orde de paralización do expediente de disciplina
urbanística nº 27/07, por incumprimento da distancia mínima de 3 metros na parte da
fachada onde sobresae cara ao exterior unha chemenea de 80x45 cm. deixando unha
distancia ao peche da propiedade colindante Sur-Este (finca nº 1.395) de 2,55 metros, da
obra con expediente nº 317/04, para construción dunha vivenda unifamiliar, en Balcaide
“Casacandelo”, parroquia de Calo.
Visto os informe favorable do arquitecto municipal de data 7.04.2008, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a continuación das obras da vivenda sempre e cando a propiedade respecte
a distancia a lindeiros de 3 metros que figura nas NNSS.
2º) Notificar este acordo ao interesado.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de GRUPO TECNOVITA S.L., de data 22.01.2008, con rexistro de entrada
no Concello núm. 554, do 23.01.2008, solicitando licenza para o establecemento dun
local destinado a oficina de empresa de representación de comercio de toda clase de
artigos e mercancias (epígrafe 504.2), en Montouto, Edificio O Dolmen, portal 5,
bloque 2, local 10.
Vistos, o proxecto redactado polo aparellador Manuel Gamallo Varela, visado polo
colexio correspondente o 18.01.2008, incluindo no punto 4. a solidez e seguridade, o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data
4.03.2008; e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a GRUPO TECNOVITA S.L. (expte. AP-1/08) a licenza que solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
65,32 euros.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
3.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. MARCOS SANMARTÍN MONTES, en
representación de SAÚDE E DEPORTE DE GALICIA S.L., CIF/NIF: B-70.019.294 (expte.
13/07), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a ximnasio, a emprazar
en Cacheiras, Edificio Os Muiños, bloque 2, e dada conta do dictame ambiental emitido
pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible do 24.03.2008, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MARCOS SANMARTÍN MONTES, en representación de SAÚDE E
DEPORTE DE GALICIA S.L., a licenza provisional para o establecemento dun local
destinado a ximnasio, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes
requisitos de conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do expediente núm.
MA962A 2008/000171-1:
3.4 -.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
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expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
6.6 -.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e
10/1997 (D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro
pola que se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista
europea de residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os
residuos, tendo en conta a recollida selectiva de lixo.
7.11 -.Se dispón de cabina de bronceado: Condicionado ó cumprimento do R.D.
1002/2002, do 27 de setembro, polo que se regula a venda e utilización de aparellos de
bronceado mediante radiacións ultravioletas e máis o Decreto 253/2004, de 7 de
outubro de 2004, que regula ditas actividades (DOG, núm. 213, de 2.11.2004).
Outros requisitos:
9.2 -.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS E FIANZAS.
Non se presentaron.
5º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA.
5.1. ADXUDICACION DA CONTRATACION DAS OBRAS DE ADECUACIÓN
DO ENTORNO DA IGREXA DE SAN MARTIÑO E RÚA DE FRANCOS ATA A
PONTE MEDIEVAL.

Dase lectura pola Secretaría municipal á proposta da Mesa de Contratación reunida o
día 19 de febreiro de 2008, que copiada literalmente di:
Á vista do mesmo a Mesa de Contratación acorda propoñer como adxudicataria á
empresa OÑIAL, que ofrece realizar as obras de “Adecuación do entorno da Igrexa de
San Martiño e Rúa de Francos ata a ponte medieval”, polo prezo de noventa e tres mil
euros, IVE incluido, elevando a proposta de adxudicación á Xunta de Goberno Local.
Así, á vista de todo o anterior os membros da Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seus membros acordan:
1º) Adxudicar a contratación das obras “Adecuación do entorno da Igrexa de San
Martiño e Rúa de Francos ata a ponte medieval “, por importe de 93.000,00 euros IVE
engadido.
2º) Notificar este acordo á empresa adxudicataria, que, previo á sinatura do contrato,
deberá presentar a garantía definitiva no prazo de quince días, contados a partir do
seguinte ó da recepción da presente notificación.
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5.2. SOLICITUDES DE SUBVENCIONS.
5.2.1. Á vista da Orde do 5 de marzo de 2008 pola que se aproban as bases reguladoras
para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a
realización de obras de infraestruturas deportivas de titularidade pública ou privada e
para a adquisición de equipamentos deportivos e pola que se convocan as
correspondentes ao ano 2008, publicada no DOGA nº 50 do 11.03.2008, a Xunta de
Goberno Local acorda:
1º) Solicitar as seguintes axudas, ó abeiro da mencionada orde, polos importes que
tamén se citan, para os seguintes proxectos:

DENOMINACIÓN

Cambio de pavimento do
pavillón
deportivo
municipal dos Tilos
Instalación dunha pista
polideportiva en Cacheiras
e construcción dunha
soleira
Mellora da iluminación
dos campos de fútbol de
Rarís, Recesende e Reis e
do pavillón deportivo da
Ramallosa

IMPORTE TOTAL DA
ACTUACIÓN

IMPORTE DA
SUBVENCIÓN
SOLICITADA

APORTACIÓN
DO
SOLICITANTE

29.875,80

23.900,64

5.975,16

53.667,74

42.934,19

10.733,55

7.823,66

6.258,92

1.564,74

2º) Declarar, segundo os datos que foron subministrados ó efecto, que os terreos
obxecto destas actuacións son de titularidade municipal.

6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulou ningunha.

Sendo as quince horas dase por rematada a sesión da que eu, Secretaria, estendo acta
que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A ADXUNTA A SECRETARÍA

Mª Pilar Sueiro Castro
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 17 DE MARZO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 17 de marzo de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Non asiste: D. Andrés Fernández Martínez
Secretaria: Dª. Mª Pilar Sueiro Castro, Adxunta a Secretaría do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
03.03.2008.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda aprobala sen ningunha modificación, e que se rexistre
no libro correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As
licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
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2.1. A D. LUIS MIGUEL GÓMEZ FERRO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada na parcela nº 115, sita no lugar de Ribas, parroquia de Oza, segundo
proxecto redactado polo arquitecto Francisco Javier Fernández Echeverría.
Expediente núm: 66.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 22.08.2007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR.
-Arquitecto director das obras: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ECHEVERRÍA.
-Arquitecto técnico director: ENRIQUE PEROL RAMA.
-Edificabilidade: 0,13 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 5,16 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 10,40% (P. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 10,18 m. Pendente máxima de
cuberta: 46,00%. Altura do cumio: 3,28 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 116.859,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.337,18 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 157,98 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.615,16 euros.
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2.2. A Dª. Mª CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, licenza para construción dunha
vivenda unifamiliar illada na parcela nº 694-3, sita no lugar de A Xesta, parroquia de
Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 67.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 4.01.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR.
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,20 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 5,48 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 16,87% (P. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 55,00%. Altura do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 102.531,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.050,62 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 178,70 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.349,32 euros.
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2.3. A D. JULIO GACIO TARRIO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada na parcela nº 1985-3, sita no lugar de Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 68.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 6.02.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR.
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,13 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+BC 5,48 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 7,45% (P. Neta). Recuamento á
aliñación: >15 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de
cuberta: 30º. Altura do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 102.500,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.050,00 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 189,24 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.359,24 euros.
2.4. A D. CAMILO CARBALLAL PAZOS, licenza para construción de un cerre de 113
ml. na finca nº 1120 de Vilar, parroquia de Cacheiras.
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Expediente núm: 69.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,31 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,31 €.
2.5. A D. LUIS MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, licenza para construción de un cerre de 11 ml.
en Seoane, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 70.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 8 metros do eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 6,84 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,84 €.
2.6. A Dª. ANA MARÍA BRENLLA GERPE, licenza para construción de un cerre de 207
ml. en Texexe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 71.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solo rústico.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 128,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 188,80 €.
2.7. A Dª. WALDINA MILMANDA BARREIRO, licenza para construción de un cerre de
21 ml. entre lindeiros, para separar fincas resultantes de sentenza xudicial, con 4
bloques, postes e tela metálica en Castres, parroquia de Oza.
Expediente núm: 72.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e intalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 13,07 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 73,07 €.
2.8. A D. JOSÉ RAMÓN MOSQUERA MARTÍNEZ, licenza para construción de un cerre
de 66 ml. con postes e malla, na finca nº 79 do polígono 1 de “Castañal”, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 73.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solo rústico.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 41,07 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 101,07 €.
2.9. A D. JOSÉ RAMÓN MOSQUERA MARTÍNEZ, licenza para construción de un cerre
de 88 ml. con postes e malla, na finca nº 895 do polígono 9 de Osebe, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 74.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública e á distancia que indique Fomento
en relación coa vía do FFCC Padrón-Santiago.
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-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solo rústico.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 54,75 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 114,75 €.
2.10. A Dª. CARMEN MABEL CACHEIRO CERDEIRA, licenza para construción de un
cerre de 119 ml. con postes e malla, na finca nº 197, parroquia de Reis.
Expediente núm: 75.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista principal e a 4 metros da secundaria,
situando a base do cerre na mesma cota que o pavimento actual das pistas públicas.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solo rústico.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 74,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,04 €.
2.11. A D. MANUEL MOURULLO CASTRO, licenza para construción de un cerre de 49
ml. en Cantoña, parroquia de Luou.
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Expediente núm: 76.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que o pavimento actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 30,49 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 90,49 €.
2.12. A Dª. CARMEN LORENZO DOMÍNGUEZ, licenza para construción de un cerre de
20 ml. en A Pedreira, parroquia de Calo.
Expediente núm: 77.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 14,93 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 74,93 €.
2.13. A Dª. Mª CRUZ MATO VÁZQUEZ, licenza para construción de un cerre de 185 ml.
na finca nº 1139 de Pedrouso, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 78.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que o pavimento actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solos rústicos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 115,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 175,11 €.
2.14. A D. MANUEL FERREIRA RODRÍGUEZ, licenza para construción de un cerre de
30 ml. na finca nº 425, parroquia de Luou.
Expediente núm: 79.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que o pavimento actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 €.
2.15. A Dª. BEATRIZ RENDO SANJURJO, licenza para construción de un cerre de 146
ml., con postes e malla, na finca nº 198 e 199, parroquia de Reis.
Expediente núm: 80.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista principal e a 4 metros da secundaria,
situando a base do cerre na mesma cota que o pavimento actual das pistas públicas.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solos rústicos.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 90,84 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 150,84 €.
2.16. A D. MANUEL BARROS MAGARIÑOS, en nome de MADERAS AMAZONAS,
licenza para construción de un cerre de 200 ml., con postes e alambre, en “Leira
Ancha”, parroquia de Calo.
Expediente núm: 81.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-O cerre situarase a 5 metros do eixe de calqueira pista principal, situando a base do
mesmo na mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 124,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 184,44 €.
2.17. A Dª. ALCIRA SISTO BARREIRO, licenza para construción de un cerre de 25 ml.,
con postes e alambre, na parte posterior da finca nº 1466 en Ameneiro, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 82.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 15,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 75,56 €.
2.18. A D. JESÚS BLANCO TEO, licenza para construción de un cerre de 145 ml., con
postes e alambre, na finca nº 1098 e 1099 de Raxó, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 83.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que o pavimento actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
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-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solos rústicos.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solos rústicos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 90,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 150,22 €.
2.19. A D. RAMIRO JOSÉ LUEIRO FRANCOS, licenza para construción de un cerre de
45 ml., na finca nº 100, polígono 17, en A Devesa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 84.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima de 4 metros do eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que o pavimento actual e desprazando a cuneta ata o borde
do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 28,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 88,00 €.
2.20. A D. JOSÉ MONTES VALIÑO, licenza para construción de un cerre, entre
lindeiros, de 60 ml. e ata 1,50 metros de alto en bloques, na finca nº 1053, de Cruces,
parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 85.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase á distancia que sinale a Excma. Deputación con
respeto a estrada provincial.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 €.
2.21. A Dª. AMELIA RIVEIRO MALLO, licenza para construción de un galpón de 20 m2
na finca situada no nº 26 de Pite, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 86.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustaranse a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 3 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cúmio de 4,00 metros.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Situarase na parte posterior da finca e non sobrepasará a ocupación do 3% da parcela
neta e un límite de 30 m2.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 116,70 €.
2.22. A Dª. Mª DORA IGLESIAS CODESIDO, licenza para cubrir unha terraza de 28 m2
con uralita e tella do pais para evitar entrada de humidades, na finca nº 2253-2 sita no
lugar de Mazas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 87.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará a edificabilidade da vivenda, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 17,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 77,42 euros.
2.23. A D. JUAN CARLOS SOBREDO ROSENDE, licenza para reposición da cuberta de
un galpón agrícola en Lamas, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 88.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións que indique a Comisión Territorial do Patrimonio
Histórico de A Coruña.
-Non se modificará o volume actual da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente. Debendo manter os elementos de
cantería, cachotería e carpintería característicos existentes; manterase a cuberta
inclinada a dúas augas; as fachadas e muros de pedra manteranse vistos e os enfoscados
manteranse pintados.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 219,91 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 279,91 euros.
2.24. A Dª. ANA ISABEL MIRÁS EDREIRA, en representación de ASOCIACIÓN DE
VECIÑOS A BAIUCA, licenza para revestido de paredes do local social da asociación de
veciños, no lugar de Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 89.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das
obras, e de tódalas normativas de seguridade vixentes.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 69,12 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 129,12 euros.
2.25. A Dª. VICTORIA ESTER FERNÁNDEZ MIDÓN, licenza para rasanteo e nivelación
de terreo en unha franxa de 20 metros de profundidade, dentro do núcleo rural, sen
variar a morfoloxía da paisaxe, na finca nº 159, en Penelas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 90.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non modificarán o sistema de drenaxes de solos e serán as necesarias para
respetar o medio natural e non suporán unha agresión a este nin variarán a morfoloxía
da paisaxe do lugar. Serán exclusivamente obras mínimas de rasanteo e nivelación.
-As obras afectarán exclusivamente a zona urbana da finca respetando a normativa
sectorial da zona.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 26,16 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 86,16 euros.
2.26. A D. ENRIQUE MANUEL OCAMPO BECEIRO, en representación de ARIAS
HERMANOS CONSTRUCCIONES S.A., licenza para acometida de abastecemento de
auga para as obras de edificación de urbanización en Val da Ramallosa (Plan Parcial
SAUR-3), parroquia de Lucí.
Expediente núm: 91.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da autorización da Excma. Deputación Provincial.
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona, instalando a tubería a unha profundidade mínima de 80
centímetros para evitar roturas por parte das maquinas de obras públicas.
-Dará cumprimento das condicións técnicas que indique a compañía adxudicataria do
Concello, Aquagest.
-Presentará aval que garante o perfecto estado do pavimento e servizos públicos por
importe de 200 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 299,36 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 359,36 euros.
2.27. A TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., licenza para construcción de 75 metros
lineais de canalización a realizar entre os lugares de Nespereira e O Aido (S/R 700/07.
Actuación 5805708), 18 metros lineais de canalización a realizar no lugar de A Póboa
(S/R 750/07. Actuación 5822420) e 134 metros lineais de canalización, 3 arquetas tipo
“D” e 1 pedestal para aramario de interconexión en A Ramallosa (S/R 770/07. Proxecto
01263849).
Expediente núm: 92.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona, instalando a tubería a unha profundidade suficiente para
evitar roturas por parte das maquinas de obras públicas.
-Dará cumprimento das condicións técnicas e autorizacións da Normativa Técnica
Sectorial.
-Presentará avais que garanten o perfecto estado do pavimento e servizos públicos por
importe de: Actuación 5805708, en Nespereira e O Aido, 200 €.; Actuación 5822420,
en A Póboa, 200 €.; Proxecto 01263849, en A Ramallosa, 300 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.
Total: 180,00 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.28.- Escrito asinado por D. JOSÉ FONTENLA TORRES, en representación de
ESTRONOR S.L., de data 29.08.2007 con rexistro de entrada no Concello núm. 5.939, no
que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 17.03.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ FONTENLA
TORRES, en representación de ESTRONOR S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
(expte 5/08), para catro vivendas unifamiliares, construidas nas fincas 401 e 402,
parcelas 1 a 4, en Solláns, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 32/05, de data 17.01.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenza urbanística -primeira ocupación: 330,00 €.
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras legalización sótanos (definitiva):
710,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenza urbanística -legalización sótanos: 60,00 €.
Total: 1.100,55 euros.
2.29.- Escrito asinado por D. JESÚS M. ESTURAO PENA, en nome de “LÓPEZ, LIÑEIRAS
Y GONZÁLEZ C.B.”, de data 23.05.2007, con rexistro de entrada no Concello núm.
3.664, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 17.03.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JESÚS M.
ESTURAO PENA, en nome de “LÓPEZ, LIÑEIRAS Y GONZÁLEZ C.B.”, a LICENZA DE

19

PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte 6/08), para oito vivendas unifamiliares en Insua,

parroquia de Luou, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 25/04,
de data 26.02.2004.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Colocarase unha porta resistente RF-45 nas entradas as vivendas dende o garaxe.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 720,00 €.
2.30.- Escrito asinado por PROMOCIONES AS BARREIRAS S.L., de data 10.10.2007,
con rexistro de entrada no Concello núm. 7.554, no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 17.03.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a PROMOCIONES AS
BARREIRAS S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte 7/08), para unha
vivenda unifamiliar en Ameneiro, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base
á licenza municipal núm. 400/05, de data 16.12.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
2.31.- Escrito asinado por Dª. YOLANDA PASCUAL OTERO, de data 14.01.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 311, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 13.03.2008 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. YOLANDA
PASCUAL OTERO, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte 8/08), para unha
vivenda unifamiliar en Cesar, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 294/04, de data 8.11.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-DENEGACIÓN DE LICENZA.
2.32.- Visto o escrito asinado por Dª. Rosario Parada Portas, acompañando proxecto
básico de rehabilitación para vivenda unifamiliar en Freixeiro, Teo, da promotora Dª. Mª
DEL CARMEN ZAMAR CARDIA, de data 8.05.2007, con rexistro de entrada número
3314, no que solicita licenza para rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de
Freixeiro, parroquia de Reis, segundo proxecto asinado polo arquitecto D. Alberto Mera
Castro.
Visto o informe desfavorable do arquitecto municipal do 13.03.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda denegar a licenza
solicitada, posto que na modificación do proxecto básico e de execución presentada con
data 21.02.2008 modifícanse as proporcións e tamaño dos ocos da vivenda de maneira
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que desvirtua a composición orixinal das fachadas, non cumpre co disposto nos artigos
29 e 104 da Lei de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, Lei
9/2002 modificada pola Lei 15/2004.
2.33.- Visto o escrito asinado por Dª. MARÍA RODRÍGUEZ VILLAMISAR, de data
5.11.2007, con rexistro de entrada número 8630, do 6.11.2007, no que solicita licenza
para construcción dun cerre de 60 ml. no lugar de A Torre, finca nº 1427-A, parroquia
de Cacheiras.
Visto o informe desfavorable do arquitecto municipal do 11.03.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda denegar a licenza
solicitada, posto que o informe da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes afirma que a finca vese afectada parcialmente pola zona de servidume da
autovia, zona na que a execución de novos cerramentos está expresamente prohibida
pola Lei 4/1994 de estradas de Galicia. Por outra parte, por atoparse parte do predio na
zona de afección, si se desesaxe realiza-la obra en dita zona deberá contar coa
autorización da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes titular
da estrada.
2.34.- Visto o escrito asinado por D. MANUEL CONDE BARROS, en representación de D.
DAVID CONDE GIL, de data 5.11.2006, con rexistro de entrada número 8631, do
6.11.2007, no que solicita licenza para construcción dun cerre de 120 ml. no lugar de A
Torre, finca nº 1427-B, parroquia de Cacheiras.
Visto o informe desfavorable do arquitecto municipal do 11.03.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda denegar a licenza
solicitada, posto que o informe da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes afirma que a finca vese afectada parcialmente pola zona de servidume da
autovia, zona na que a execución de novos cerramentos está expresamente prohibida
pola Lei 4/1994 de estradas de Galicia. Por outra parte, por atoparse parte do predio na
zona de afección, si se desesaxe realiza-la obra en dita zona deberá contar coa
autorización da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes titular
da estrada.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
2.35.-Visto o escrito asinado por Dª BELÉN PITA FERNÁNDEZ, presidenta da
Comunidade de Propietarios da U-11-D de Os Tilos, de data 28.02.2008, con rexistro de
entrada no Concello núm. 1735, do 3.03.2008, no que solicita prórroga da licenza que
lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 11.09.2007, expediente
137/07, para obras de instalación dun ascensor na U-11-D de Os Tilos, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Conceder, en base ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa
vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
D) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
2.36.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
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vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a
seguinte relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:
AQ-83.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: SUSO FERNÁNDEZ S.L.U.
Nº Expediente: 1200 Data: 29.01.2008
AQ-84.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ MONTES VALIÑO
Nº Expediente: 1199 Data: 28.01.2008
AQ-85.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: PROMOCIONES Y CNES. AIDO-LUOU S.L.
Nº Expediente: 1238 Data: 7.03.2008
AQ-86.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MARÍA AURORA GÓMEZ ABELLÁS
Nº Expediente: 1207 Data: 15.02.2008
3º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
3.1.- Escrito de Dª. CRISTINA CALVO PENIDO, en representación de RESIDENCIA
TERCERA EDAD LAS ENCINAS, S.L., CIF/NIF: B-24.361.636 (expte. 12/07), de data
31.08.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 6053, do 4.09.2007, solicitando
licenza para o establecemento dun local destinado a centro de formación non superior
para a inserción profesional.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 5.03.2008 e o informe
favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 27.02.2008, segundo
os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e
perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun local destinado a centro de formación non superior para a inserción
profesional, a emprazar en Constenla, parroquia de Cacheiras.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
3.2.- Escrito de D. FELIPE BLANCO VILA, CIF/NIF: 44.839.849-S (expte. 14/07), de
data 4.09.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 6058, solicitando licenza para
o establecemento dun local destinado a café bar.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 30.01.2008 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 27.02.2008,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
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nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun local destinado a café bar, a emprazar en Cacheiras, edificio
Estivada, bloque 2, nº 17, baixo D.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
3.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. Mª CONCEPCIÓN MANEIRO ROIG, en
representación de MAYER JOYEROS S.L., CIF/NIF: B-70.046.248 (expte. 6/07), para
licenza de apertura/instalación dun local destinado a taller de artesanía, a emprazar en
Espasande, parroquia de Luou, e dada conta do dictame ambiental emitido pola
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
do 22.02.2008, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª CONCEPCIÓN MANEIRO ROIG, en representación de MAYER
JOYEROS S.L., a licenza provisional para o establecemento dun local destinado a taller
de artesanía, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos de
conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 22.02.2008 (expediente núm. MA962A 2007/000797-1):
6.7 -.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
Outros requisitos:
9.2 -.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS E FIANZAS
4.1. Dada conta do escrito de D. Alberto Fernández Yáñez, en representación de “Yáñez
y Pemán, S.L.” de data 20.12.2007, con rexistro de entrada 9916 do 20.12.2007, no que
solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada, mediante aval bancario polo
importe de 17.603,32€, presentada como garantía da obra de construcción de dúas
vivendas unifamiliares en Fixó, parroquia de Calo (exp. 299/05).
Vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo, de data
03.02.2008 e de Intervención de data 12.03.2008, a Xunta de Goberno Local por
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unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza antedita, por importe de 17.603,32€.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

4.2. Dada conta do escrito asinado por D. Ramón Souto Caneda, en representación de
“UNEDA, S.L.”, con rexistro de entrada 1439 de data 21.02.2008, no que solicita que
lle sexan devoltas as fianzas que ten depositadas, mediante avais bancarios polo importe
que a continuación se citan, e presentadas como garantía das obras que tamén se
relacionan:
- Construcción de 44 vivendas en Montouto – Cacheiras, 37.587,05€
- Construcción de 13 vivendas en Montouto – Cacheiras, 38.735,35€
e vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo, de datas
27.11.2007 e 23.01.2008 e de Intervención de data 26.02.2008, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación das fianzas anteditas.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación das fianzas.

4.3. Dada conta do escrito de D. Armando Rivas Calvo, en representación de
“Investimentos Urbanísticos do Noroeste, S.L.” de data 14.02.2008, con rexistro de
entrada 1.325 do 18.02.2008, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten
depositada, mediante aval bancario polo importe de 61.233,88€ presentada como
garantía da obra de “urbanización do espazo comprendido entre o borde da calzada
actual e a liña de peche das oito vivendas unifamiliares illadas en Texexe-Calo”.
Vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo, de data
03.02.2008 e de Intervención de data 12.03.2008, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza antedita, por importe de 61.233,88€.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.
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5º) APROBACIÓN DE PLANS DE SEGURIDADE E SAÚDE.
5.1. Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade
e saúde da obra “Abastecemento e saneamento en O Pazo (Rarís)”, de data 07.03.2008,
e o correspondente plan de seguridade e saúde, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda
aprobar dito plan.

5.2. Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade
e saúde da obra “Abastecemento e saneamento en Espasande (Luou)”, de data
07.03.2008, e o correspondente plan de seguridade e saúde, a Xunta de Goberno Local,
por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda aprobar dito plan.
6º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
6.1.

APROBACIÓN

EXPEDIENTE

DE

CONTRATACIÓN

TRANSPORTE

ADAPTADO(ANTA).
Á vista do expediente tramitado a instancia da providencia de Alcaldía de data 3 de
marzo de 2008 para o desenvolvemento do programa ANTA.
Redactados os pregos de cláusulas que rexerán o procedemento, que será o negociado,
de acordo co artigo 159.2 d) do RDL 2/2000, relativo ó texto refundido da Lei de
Contratos das Administracións Públicas, e emitidos os informes preceptivos.
Visto o informe de Intervención, de data 14.03.2008 no que se dí que se retivo crédito
por importe de 26.400,00€ na partida presupostaria 313/227.06
A Xunta de goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda:
1º.- Aprobar os pregos de cláusulas que a continuación se transcriben:

“PREGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A
CONTRATACIÓN DO SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO NO
CONCELLO DE TEO, MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN
PUBLICIDADE

1. OBXECTO DO CONTRATO
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O obxecto do presente contrato de concesión de servicio público é a contaratación do
servicio de transporte adaptado no Concello de Teo, subvencionado pola
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar a través do Plan concertado de ano 2008.
2. ORGANO DE CONTRATACIÓN
O órgano competente para contratar é a Xunta de Goberno Local, de conformidade co
disposto no artigo 21.1.ñ) da Lei reguladora das bases de réxime local, en relación coa
Resolución da Alcaldía nº 257/07, de 3 de xullo, de delegación de competencias.
A Xunta de Goberno Local ten facultade para adxudicar o correspondente contrato
administrativo asi como para interpretalo, resolver as dúbidas na execución do mesmo,
modificalo e acordar a súa resolución de conformidade coa normativa aplicable.
3. PRECIO DO CONTRATO
O prezo do contrato ascende a tres mil trescentos euros mensuais (3.300.-), IVE
engadido, que serán pagados por mensualidades vencidas, con cargo a partida
orzamentaria 313/227.06
Como requisito previo ao pago mensual, o adxudicatario deberá emitir factura que será
conformada polos servizos técnicos de Concello de Teo.
4. PRAZO DE EXECUCIÓN
O contrato terá unha duración de 8 meses, dende o dia 1 de maio ata o 31 de decembro
de 2008, data na que está previsto que comence a funcionar neste Concello o Servizo
Galego de Apoio á Mobilidade “065 social”.
5. PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN
De conformidade co disposto no artigo 73.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16
de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos das administracións
públicas, o contrato será adxudicado ao empresario xustificadamente elexido pola
administración, previa consulta e negociación nos términos do presente Prego.
A adxudicación farase por procedemento negociado sen publicidade, de conformidade
co disposto nos artigos 92 en relación co 159.2.d) do citado R.D.L 2/2000, para o que
será preciso solicitar ofertas a empresas capacitadas para a realización do obxecto de
contrato, nun número non inferior a tres, sempre que sexa posible.
6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR
Están facultadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas e
extranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar, acrediten a correspondente solvencia
económica, financieira e técnica e non estén incursas en ningunha das prohibicións do
artigo 20 do R.D. L 2/2000, de 16 de xuño, plo que se aproba o Texto Refundido da Lei
de contratos das administracións públicas
7. DOCUMENTACIÓN

26

Os licitadores deberán presentar as ofertas en dous sobres pechados e asignados por él
mesmo ou persoa que o represente, nos que se indicará a razón social do concursante e
que conterán:
SOBRE A
Incluirá obrigatoriamente os seguintes documentos:
a) Documento que acrediten a súa personalidade xurídica e, no seu caso, a
representación que obstenta o asinante da proposición.
No caso de que se trate dunha persoa física ou empresario individual deberá aprotar
copia auténtica do D.N.I.
No caso de persoa xurídica, escritura de constitución inscrita no Rexistro Mercantíl, no
seu caso, ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que consten
as normas polas que se rixe a súa actividade.
b) Documento xustificativo da solvencia económica, que se acreditará mediante
calqueira dos medios legalmente previstos.
c) Documentos acreditativos da solvencia técnica e profesional mediante
- Relación de servizos e traballos analogos realizados nos tres últimos anos.
- Descripción dos medios materiais e persoais que van participar no contrato.
- Memoria na que se indique a forma na que se van a realizar os traballos.
d) Declaración responsable do licitador facendo constar que non se atopa incurso en
ningunha das prohibicións para contratar das enumeradas no artigo 20 do R.D. L.
2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos das
administracións públicas.
e) Declaración responsable do licitador facendo constar que se atopa ao corrente no
cumprimento das obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma, co
Concello de Teo e coa Seguridade Social.
SOBRE B
Conterá a oferta económica de acordo co modelo que se inserta a continuación:
“Don/a
...................................................................................natural
de....................., provincia de..........................., maior de idade, con enderezo na
rúa......................................,
nº.................,
de......................................,
provincia
de.........................................., teléfono nº .................................... Fax nº ..........................
actuando en nome propio (ou en nome da
empresa á que representa), manifesta que de acordo cos requisitos e condicións que se
esixen para adxudicar, mediante procedemento negociado sen publicidade, o contrato de
concesión

do servicio público de transporte adaptado, conforme ao Prego de prescricións técnicas
que resxen a licitación e na representación que ostenta comprométese a asumir dito
contrato polo prezo de ...............................euros mensuais, IVE engadido.
(son......................euros).
En............................a.........,de......................de........

27

O LICITADOR
8. GARANTÍAS
En virtude do disposto no artigo 35.5 e do R.D.L 2/2000, de 16 de xuño, polo que se
aproba o Texto Refundido da LCAP, non se esixe a constitución de fianza provisional.
A garantía definitiva será do 4% do importe da adxudicación, quedando o adxudicatario
obrigado a súa constitución, no prazo de 15 días naturais dende que se lle comunique a
adxudicación do contrato, podendo ser constituída por calqueira das formas previstas no
artigo 36 do TRLCAP.
De non cumprir este requisito por causas imputables ao adxudicatario declararase
resolta a adxudicación.
9. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
Os criterios que servirán de base para a negociación serán os seguintes:
a) Experiencia acreditada na prestación de servicios directamente relacionados co
obxecto deste contrato ata 40 puntos.
b) Melloras ofertadas en relación coa forma de prestar o servicio ou prestación de
servicios complementarios ata 40 puntos.
c) Baixa na ofera económica ata 20 puntos
10. MESA DE CONTRATACIÓN
A Mesa de Contratación estará presidida polo Presidente da Corporación ou membro da
mesma en quen delegue, e formarán parte da mesma como vogais a Secretaria e a
Interventora, ou funcionario/a que as sustitúan, o concelleiro de igualdade, benestar e
servizos básicos, D. Andrés Fernández Martínez, o concelleiro do grupo municipal da
oposición correspondente e a traballadora social encargada do servizo, Dª Berta Conde
López, actuando como secretaria a funcionaria do Concello Dona Mª Elena Méndez
Buela.
11. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS
As proposicións para tomar parte no procedemento, na forma indicada neste Prego,
presentarase no rexistro xeral do Concello, de luns a venres de 9 a 14 horas, no prazo
indicado na invitación que se curse o efecto.
Se a proposición é remitida por correo, o licitador deberá xustificar a data do envío e
anunciar ao organo de contratación a remisión da oferta mediante fax ou telegrama, sen
o cumprimento destes requisitos non será admitida a proposición que se reciba con
posterioridade a data de terminación do prazo de presentación de proposicións.
En calquera caso transcorridos 10 días naturais denda a data de terminación do prazo de
presentación, sen que se teña recibido a proposición, esta non será adminitida.
12. APERTURA DE PLICAS
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A apertura de plicas realizarase pola Mesa de Contratación o sexto día hábil seguinte ao
do remate de presentación de ofertas. Se cadrase sábado trasladarase ó seguinte día
hábil.
Se a Mesa de Contratación observase defectos materiais na documentación presentada
poderá dar un prazo de tres días naturais para subsanación de erros, de conformidade co
establecido no artigo 82.2 do Regulamento xeral da LCAP.
Posteriormente procederase a apertura das proposicións económicas presentadas polos
licitadores.
A Mesa de Contratación elevará a proposta ao organo de contratación, de conformidade
cos criterios de adxudicación do contrato.
13. ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DO CONTRATO
O organo de contratación á vista da proposta da Mesa de Contratación, e emitidos os
informes que considere oportuno solicitar, poderá adxudicará o contrato ou declaralo
deserto.
A adxudicación deberá ser comunicada a todolos licitadores que participaron no
procedemento.
O adxudicatario queda obligado a asinar dentro do prazo de trinta dias naturais, dende a
notificación da adxudicación, o documento administrativo de formalización do contrato,
do que formará parte o presente Prego.
O contrato poderá ser formalizado en escritura pública cando así o solicite o contratista,
sendo pola súa conta os gastos que este trámite ocasione.
Se o adxudicatario non cumprise os requisitos para a formalización do contrato ou
impedise a celebración no prazo sinalado, poderase acordar a súa resolución, previa
apertura do correspondente expediente.
14. DEBERES DO CONTRATISTA
O contratista queda obrigado o cumprimento do contrato de acordo cos Pregos de
cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas, executando a totalidade do
obxecto do mesmo ao seu risco e ventura.
O incumprimento polo contratista de calqueira cláusula do contrato autoriza ao
Concello para esixir o seu extricto cumprimento ou ben acordar a resolución do
contrato, quedando o contratista obrigado a indemnizar ao Concello por danos e
perxuizos.
O contratista está obrigado a gardar sixilo respecto dos datos e antecedentes que teñan
relación co obxecto do contrato aos que teña acceso. Asimesmo queda obrigado a tratar
os datos de carácter persoal, de conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999,
de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e no Real Decreto
994/1999, de 11 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de medidas de seguridade
dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal.
15. RÉXIME XURÍDICO
Para o non previsto no presente Prego de cláusulas será de aplicación o disposto no Real
Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Testo Refundido da
Ley de contratos das administracións públicas, no R.D.1098/2001, polo que se aproba o
Regulamento
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xeral da Lei de contratos das administracións públicas, Lei de bases de réxime local e
demais disposicións concordantes.
16. XURISDICCIÓN COMPETENTE
O órgano xurisdiccional competente para resolver as cuestións litixiosas que xurdan no
desenvolvemento do presente contrato serán os Tribunais da xurisdicción contencioso
administrativa.”
“PREGO

DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS DO CONTRATO DE CONCESIÓN
DO SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO DO CONCELLO DE TEO

Redáctase o presente Prego de prescricións técnicas, de acordo co establecido no artigo
158 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de contratos das administracións públicas en concordancia co disposto
no Regulamento de servicios das Corporacións Locais, co obxecto de regular o
funcionamento do servicio de transporte adaptado no Concello de Teo.
1.- CARACTERÍSTICAS XERAIS DO SERVICIO
O servicio de transporte adaptado está dirixido a persoas con discapacidade e
dependentes polo que os medios adscritos ao mesmo deberán reunir as características
que se determinan:
1.1.- Medios materiais.
Os vehículos adscritos ao servicio, ademais de contar coas autorizacións determinadas
na lexislación de transportes, deberá cumprir o establecido na normativa de
accesibilidade e supresión de barreiras e estar adaptado para transportar persoas en
cadeiras de rodas, e concretamente deberá dispor de:
*Cintos de seguridade fixados aos asentos .
*Elevador e rampla de acceso.
*Ancoraxes para as cadeiras de rodas.
*Antigüidade inferior a dez anos dende a súa primeira matriculación.
*Capacidade mínima de cinco prazas e máxima de doce, de configuración mixta que
permita unha acomodación ás necesidades do servicio.
A persoa que realice as funcións de acompañante no servicio de transporte adaptado
contará con un teléfono móbil operativo durante a realización do servicio.
1.2 Medios persoais.
A persoa que conduza o vehículo deberá estar en posesión do permiso de circulación
que o habilite para a súa conducción de conformidade coa normativa vixente.
O acompañante deberá contar coa capacitación axeitada para o desenvolvemento das
tarefas encomendadas.
2.- HORARIO DO SERVICIO
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O horario de prestación do servicio será de seis horas diarias de luns a venres, excepto
festivos.
O servicio prestarase ordinariamente en horario de mañá. Non obstante en casos
concretos deberá existir a posibilidade de realizar servicios pola tarde e servicios con
caracter extraordinario.
3.- VALORACIÓN DAS MELLORAS
Os aspectos sobre os que poderán ofertarse melloras sobre as condicións básicas do
servicio poderán ser:
*Relativas ó vehículo asignado ao servicio, características do interior do mesmo que
repercutan na flexibilidade en función da demanda.
*Relativas ó persoal, contratación de persoas con algún grado de minusvalía recoñecida,
que non lle impida o desenvolvemento do seu cometido ou ben que teñan unha
cualificación profesional que poida repercutir na prestación do servicio.
*Relativas ó horario, flexibilidade horaria que posibilite a distribución das horas de
servicio dentro dun período amplo que poderá ir de 8:00 a 20:00 horas.
4.- OBRIGAS DO ADXUDICATARIO
O empresario que resulte adxudicatario da concesión do servicio de transporte adaptado
deberá prestalo servicio atendendo aos criterios fixados polo departamento de servicios
sociais, quedando obrigado a:
*Remitir unha memoria detallada dos traslados e acompañamentos realizados cunha
periodicidade mensual, na que consten as persoas beneficiarias, o horario de prestación
do servicio, o tempo de duración do mesmo, o destino do transporte e as incidencias se
as houbese.
*Garantir a confidencialidade dos datos dos e documentos ós que teña acceso, quedando
obrigado a tratar os datos dos que dispoña de conformidade co establecido na Lei de
protección de datos de carácter persoal.”.
2º.- Que se envíen invitacións para participar no procedemento a catro empresas de
prestixio relacionadas co obxecto do contrato.
6.3 RESOLUCIÓN DO ALLEAMENTO DAS PARCELAS DE AUGAS MANSAS
O Sr. Alcalde informa á Xunta de Goberno que, mediante escrito da Alcaldía de 8 de
febreiro de 2008, amplíase o prazo para proceder ó pago e formalización do contrato en
escritura pública á empresa GESCUR (adxudicataria do alleamento das parcelas do
polígono único do Plan Parcial do SAU-4), e que o novo prazo rematou o dia 11 de
marzo de 2008, e tendo manifestado o adxudicatario que non está en condicións de facer
frente ó pago do importe da adxudicación, en atención ó exposto propón á Xunta de
Goberno Local que se acorde a resolución do contrato coa incautación da fianza
definitiva que ten constituída a empresa adxudicataria.
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A Xunta de Goberno queda enterada e, de conformidade co disposto no apartado 3 do
artigo 54 do RDL 2/2000, do16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
Contratos das Administracións Públicas, acorda por unanimidade:
Primeiro.- Resolver o contrato por imcumprimento da empresa GESCUR (Gestión
Comercializadora Urbanística, S.L.) que non efectuou ó pago do prezo da adxudicación
das parcelas do polígono único do Plan Parcial do SAU-4, de conformidade co
establecido no Prego de Claúsulas administrativas, procedendo á incautación da fianza
que ten constituída o adxudicatario.
Segundo.- Notificar este acordo á empresa adxudicataria, dándolle audiencia polo prazo
de 10 días hábiles.

6.4.CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS eModel 2008 DO MAP E PLAN
AVANZA DO MITC.
Dase conta das convocatorias eModel 2008 do Ministerio de Administracións Públicas e
do Plan Avanza do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio polas que se conceden
subvencións a entidades locais para a modernización administrativa, así como do
proxecto que se redactou para solicitar estas subvenciós denominado “TEO
MODERNIZA”.

PLAN

DE

MODERNIZACIÓN

ADMINISTRATIVA

DEL

AYUNTAMIENTO DE TEO .
A Xunta de Goberno Local queda enterada e, considerando que o proxecto de
modernización vai redundar en beneficio dos administrados do Concello de Teo, acorda
por unanimidade:
Primeiro.- Aprobar o referido proxecto, redactado para o Plan de modernización do
Concello de Teo “TEO MODERNIZA”, que ascende a 224.000 euros.
Segundo.- Solicitar as seguintes subvencións: 112.000.-euros ó Ministerio de
Administracións Públicas, que representa o 50% do importe do proxecto ó amparo da
convocatoria eModel 2008

e 78.400.-euros ó Ministerio de Industria Turismo e

Comercio, que representa o 35%

do proxecto, ó amparo daconvocatoria do Plan

Avanza.
Terceiro.- Comprometerse a aportar o 15% restante que ascende a 33.600 euros con
cargo o orzamento municipal de 2008, partida 121/227.06, no suposto de que sexan
concedidas as subvencións solicitadas.
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6.5. ADXUDICACION DO SUBMINISTRO DUN VEHÍCULO CAMIONETA PARA
O SERVIZO DE OBRAS DO CONCELLO DE TEO.
Dase lectura pola Adxunta á Secretaría municipal á proposta da Mesa de Contratación
reunida o dia 14 de marzo de 2008, que copiada literalmente di:
Os membros da mesa de contratación, por unanimidade, acordan propoñer ó órgano de
contratación á empresa CAEIRO, S.A. como adxudicataria do subministro de vehículo
camioneta para o servizo de obras, nas condicións establecidas na oferta presentada.
Así, á vista do anterior os membros da Xunta de Goberno Local por unanimidade,
acordan:
1º.- Adxudicar o contrato de subministro dun vehículo camioneta para o servizo de
obras do Concello de Teo, á empresa CAEIRO, S.A., por importe de 25.497,67 euros,
valorando o vehículo modelo furgoneta, matrícula C-3609-AU, a efectos do seu
alleamento e desconto do prezo total do subministro en 300,00€.
2º.- Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria, que deberá constituir, no prazo
de quince días, a garantía definitiva, correspondente ó 4% do importe de adxudicación.
6.6. PROPOSTAS RELATIVAS Ó DEPARTAMENTO DE CULTURA.
6.6.1. CAMPAÑA “EUROPA É PLURILINGÜE”.
A proposta da Alcaldía, e vista a documentación aportada polo Departamento de
Cultura, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Que o Concello se adhira á campaña “Europa é plurilingüe”, iniciada pola
Universidade de Vigo e apoiada polas outras universidades galegas: Santiago de
Compostela e A Coruña, e por varios concellos: Vigo, Pontevedra, Ourense, etc.
2º) Que se edite un tríptico explicativo para entregar a toda a poboación escolar do
Concello.
6.6.2. ACTO “MIL FESTAS PARA A LINGUA GALEGA”
A proposta da Alcaldía, e vista a documentación aportada polo Departamento de
Cultura, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Non asistir ó acto “Mil festas para a lingua galega”, convocado polo Concello de
Redondela, por cuestións de calendario.
2º) Enviar a adhesión do Concello de Teo ó documento que se elaborou para esa
reunión.
6.7. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.
Á vista da Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do
28 de febreiro de 2008 pola que se anuncian as axudas económicas destinadas a
subvencionar a realización de obras de construcción, adaptación e mellora das sedes das
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entidades locais de Galicia, publicada no DOGA nº 48 de 07.03.2008, o Sr. Alcalde
propón á Xunta de Goberno a solicitude dunha subvención para a construcción dun
edificio de usos administrativos, que dará sede á Policía Local, a Protección Civil e que
contará con aulas de formación continua.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Solicitar unha subvención para a construcción dun edificio de usos administrativos,
ó abeiro da mencionada Orde, por importe de 835.000€ (oitocentos trinta e cinco mil
euros), de acordo co anteproxecto redactado polo arquitecto municipal,
2º) Aceptar as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos nesta orde.

7º) ROGOS E PREGUNTAS
Non se formulou ningunha.

Sendo as quince horas e vinte e cinco minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A ADXUNTA A SECRETARÍA

Mª Pilar Sueiro Castro
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 7 DE XANEIRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 7 de xaneiro de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez.e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
17.12.2007.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda aprobala sen ningunha modificación, e que se rexistre no libro
correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A D. JOSÉ MANUEL CEBEIRO CALVIÑO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada en “Cortiña”, parroquia de Vilariño, segundo proxecto redactado
polos arquitectos José Luis Dorrego Taín, Jesús Álvarez Flórez e Rufo Fernández
Rodríguez.
Expediente núm: 1.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 3.12.2007.

-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-Terá que garantir o estacionamento dun coche no interior da parcela.
-A distancia de calquera parte da edificación o eixe do vial será de 8 metros.
-A distancia de calquera parte da edificación incluidos os voos aos lindes será de 3
metros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G1
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JOSÉ LUIS DORREGO TAÍN, JESÚS ALVAREZ FLÓREZ,
RUFO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
-Arquitecto técnico director: MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CALVIÑO.

-Edificabilidade: 0,23 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 5,15 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20% (P. Neta). Recuamento á aliñación:
8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 15º.
Altura do cumio: 1,45 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 101.419,49 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 2.028,39 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 108,36 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.256,75 euros.
2.2. A D. JESÚS FREIRE FERREIRO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada na parcela nº 742, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto
Raimundo García Temes.
Expediente núm: 2.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 21.08.2007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: RAIMUNDO GARCÍA TEMES.
-Arquitecto técnico director: JESÚS DAMIÁ RODRÍGUEZ.
-Edificabilidade: 0,18 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 6,10 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 15% (P. Neta). Recuamento á aliñación:
8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 17º.
Altura do cumio: 1,10 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 123.155,77 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 2.463,12 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 170,85 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.753,97 euros.
2.3. A Dª. Mª ANGELES CHOREN ONS, licenza para construción dun galpón para usos
agrícolas de 20 m2 na finca situada en Insua, parroquia de Luou.
Expediente núm: 3.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 3 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.

-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-A ocupación máxima da construción auxiliar non superará o 2% da superficie da
parcela neta.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 56,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 116,70 euros.
2.4. A D. MANUEL PÉREZ CAO, licenza para construción dun galpón para usos
agrícolas de 25 m2 na finca situada en Paraxó, parroquia de Luou.
Expediente núm: 4.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 3 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Situarase na parte posterior da finca e o conxunto de edificacións auxiliares non
sobrepasará a ocupación do 10% da parcela susceptible de edificación.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
2.5. A D. RAFAEL LOURO BOO, licenza para construción de un cerre con unha parte
opaca de 60 centímetros en formigón, postes e arame de 172 ml. en Mallos, parroquia
de Teo.
Expediente núm: 5.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros o eixe da pista municipal,
situando a base do mesmo na mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata
o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-O resto do cerre cunprirá as condicións do artigo 42.1.c da Lei 9/2002, non podendo
superar a parte opaca a altura de 1 metro que se deberá realizar con materiais
tradicionais do medio rural, non permitíndose o emprego de bloques de formigón agás
que sexan debidamente revestidos e pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 107,02 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 167,02 €.
2.6. A D. JUAN PORTO RODRÍGUEZ, licenza para construción de un cerre do fronte e
parte posterior da finca que se sinala no plano de situación, de 32 ml., en Cacheiras,
estrada AC-841, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 6.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na liña que fixe a Demarcación de Estradas da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Transportes, situando a base do mesmo na mesma cota que
a pista actual e seguindo as condicións da autorización da Consellería.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.

-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 19,91 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 79,91 €.
2.7. A D. MANUEL GUERRA CAMPOS, licenza para construción de un cerre de 220 ml.
nas fincas nº 79 e 80 de Tribaldes, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 7.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros o eixe da pista municipal,
situando a base do mesmo na mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata
o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-O resto do cerre cunprirá as condicións do artigo 42.1.c da Lei 9/2002, non podendo
superar a parte opaca a altura de 1 metro que se deberá realizar con materiais
tradicionais do medio rural.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 136,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

Total: 196,88 €.
2.8. A CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE – DIRECCIÓN XERAL DE
PATRIMONIO CULTURAL, licenza para obras de substitución de cubrición da Igrexa
parroquial de San Xoan de Recesende.
Expediente núm: 8.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras axustaranse o proxecto presentado que conta coa aprobación do Director
Xeral de Patrimonio Cultural.
-Executaranse baixo o control da Consellería de Cultura.
-Tomaranse tódalas medidas de seguridade que indica a normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 419,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 479,60 euros.
2.9. A D. JOSÉ A. SOMOZA TORRES, licenza para arranxos do tellado consistentes no
selado da cumbreira, reposición de tellas rotas e selado de chemenea, no chalet nº 87 de
Os Tilos.
Expediente núm: 9.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia.
-Darase cumprimento do Plan Parcial de Os Tilos e do artigo 9, da Lei 9/2002 de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia referido os deberes de
conservación e rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e
instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio
rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).

-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 32,71 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 92,71 euros.
2.10. A Dª. ROSALIA GALLEGO ARES, licenza para obras menores de retellado dunha
vivenda de 100 m2 en Freiria, parroquia de Reis.
Expediente núm: 10.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.

2.11. A D. PABLO FRAGA CEPEDA, licenza para retellado dun alpendre de 100 m2 en
Vilanova, parroquia de Oza.
Expediente núm: 11.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico da
Coruña do 21.11.2007, Expte. 986/07, debendo manter o sistema estructural existente:
alturas de cornisa e do cumio, así como as pendentes dos faldróns.
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
2.12. A Dª. CARMEN CASTRO VEIGA, licenza para retellado da súa vivenda de 60 m2
na finca nº 144, en Noceda, parroquia de Teo.
Expediente núm: 12.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico da
Coruña do 21.11.2007, Expte. 985/07, debendo manter o sistema estructural existente:
alturas de cornisa e do cumio, así como as pendentes dos faldróns.

-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 euros.
2.13. A Dª. CRISTINA BARROS FERNÁNDEZ, licenza para cambio de tella na vivenda
unifamiliar (retellado) de 100 m2 na finca nº 442, en Mallos, parroquia de Teo.
Expediente núm: 13.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.

-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
2.14. A D. JAVIER DEVESA PARAJÓ, licenza para acondicionamento da entrada da
vivenda, dentro da propia finca (pavimentado de 220 m2, bordelo de 80 ml) parroquia de
Luou.
Expediente núm: 14.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán as caracteristicas esenciais do edificio nin alteración do lugar,
segundo o artigo 25.d) da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 71,14 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 131,14 euros.
2.15. A D. MARIO MIGUEL CARRIL VÁZQUEZ, en representación de CASUÍSTICA DE
INVERSIONES AD3, S.L., licenza para reaxuste do proxecto básico e execución dunha
vivenda unifamiliar (expediente 226/05), situada na finca 690, parcela 1, en O
Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Juan Lareo
Sánchez.
Expediente núm: 15.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e visado no colexio oficial de
arquitectos con data 23.11.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 €.
2.16. A D. MARIO MIGUEL CARRIL VÁZQUEZ, en representación de CASUÍSTICA DE
INVERSIONES AD3, S.L., licenza para reaxuste do proxecto básico e execución dunha
vivenda unifamiliar (expediente 226/05), situada na finca 690, parcela 2, en O
Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Juan Lareo
Sánchez.
Expediente núm: 16.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e visado no colexio oficial de
arquitectos con data 23.11.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.

-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 €.
2.17. A D. MARIO MIGUEL CARRIL VÁZQUEZ, en representación de CASUÍSTICA DE
INVERSIONES AD3, S.L., licenza para reaxuste do proxecto básico e execución dunha
vivenda unifamiliar (expediente 226/05), situada na finca 690, parcela 3, en O
Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Juan Lareo
Sánchez.
Expediente núm: 17.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e visado no colexio oficial de
arquitectos con data 23.11.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 €.
2.18. A D. MARIO MIGUEL CARRIL VÁZQUEZ, en representación de CASUÍSTICA DE
INVERSIONES AD3, S.L., licenza para reaxuste do proxecto básico e execución dunha
vivenda unifamiliar (expediente 226/05), situada na finca 690, parcela 4, en O
Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Juan Lareo
Sánchez.
Expediente núm: 18.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e visado no colexio oficial de
arquitectos con data 23.11.2007.

-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 €.
2.19. A D. MARIO MIGUEL CARRIL VÁZQUEZ, en representación de CASUÍSTICA DE
INVERSIONES AD3, S.L., licenza para reaxuste do proxecto básico e execución dunha
vivenda unifamiliar (expediente 226/05), situada na finca 690, parcela 5, en O
Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Juan Lareo
Sánchez.
Expediente núm: 19.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e visado no colexio oficial de
arquitectos con data 23.11.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 €.
2.20. A D. MARIO MIGUEL CARRIL VÁZQUEZ, en representación de CASUÍSTICA DE
INVERSIONES AD3, S.L., licenza para reaxuste do proxecto básico e execución dunha

vivenda unifamiliar (expediente 226/05), situada na finca 690, parcela 7, en O
Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Juan Lareo
Sánchez.
Expediente núm: 20.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e visado no colexio oficial de
arquitectos con data 23.11.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 €.
LICENZAS URBANÍSTICAS-APROBACIÓN VIABILIDADE.
2.21. Visto o escrito presentado por UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., de data
5.11.2007, con rexistro de entrada número 8825, do 12.11.2007, no que solicita licenza
municipal ou informe de viabilidade urbanística das obras de LMTS-CTC e RBT FerosDevesa Sur (SGD: 531397040052-2), para mellorar a calidade e seguridade de
suministro de enerxía eléctrica os lugares de Feros e Devesa, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda aprobar
a viabilidade das obras que se someterán á concesión de licenza de obras, unha vez
aportada a autorización da Consellería de Innovación e Industria.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
3.1.- Escrito de D. GERARDO PAMPÍN CAO, CIF/NIF: 33.246.260-J (expte. 9/07), de
data 13.08.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 5577, solicitando licenza
para o establecemento dunha residencia para persoas maiores.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 28.11.2007 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 14.12.2007,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:

1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dunha residencia para persoas maiores, a emprazar en Cepeda,
parroquia de Oza.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
4º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
4.1.
ADXUDICACION
DA
CONTRATACION
POR
CONCURSO,
PROCEDEMENTO ABERTO, DOS TRABALLOS DE LIMPEZA VIARIA EN
DIFERENTES ZONAS DO CONCELLO DE TEO.
Dase lectura pola Secretaría municipal a proposta da Mesa de Contratacion reunida o
dia 7 de xaneiro de 2008, que copiada literalmente di:
Á vista de todo o anterior a Mesa de Contratación por unanimidade dos seus membros
acordou propoñer ao órgano de contratación á empresa GESECO como adxudicataria
do concurso aberto dos traballos de limpeza viaria de diferentes zonas do Concello de
Teo, de conformidade co establecido no proxecto de explotacion do servizo, no prego
de clausulas administrativas e de prescripcions tecnicas, por importe de 49.318,77
euros IVE engadido.
Asi, a vista de todo o anterior os membros da Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seus membros acordan adxudicar a contratacion dos traballos de limpeza viaria de
diferentes zonas do Concello de Teo, de conformidade co establecido no proxecto de
explotacion do servizo, no prego de clausulas administrativas e de prescripcions
tecnicas, por importe de 49.318,77 euros IVE engadido.
Tal acordo debe ser notificado a empresa adxudicataria debendo prestar no prazo de
quince dias a garantía definitiva.
4.2. DEVOLUCIÓN DE AVAL.
Dada conta do escrito asinado por D. Benito José Gómez Rosal, en representación de
“Promociones Caticobas, S.L.”, con rexistro de entrada número 179, de 10.01.2007, no
que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo importe de 1.920.417
pesetas (11.541,94€), presentada como garantía definitiva da obra de construcción dun
edificio de dezasete vivendas en Montouto-Cacheiras, e vistos os informes favorables
do concelleiro delegado de urbanismo, de data 21.12.2007 e de Intervención de data
04.01.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 11.541,94 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.
4.3. DEVOLUCIÓN DE AVAL.
Dada conta do escrito asinado por D. Armando Rivas Calvo, en representación de
“Investimentos Urbanísticos do Noroeste, S.L.”, con rexistro de entrada número 3.339,
de 08.05.2007, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo
importe de 600,00€, presentada como garantía da obra exp. 168/06: canalización
eléctrica soterrada en Texexe, parroquia de Calo, e vistos os informes favorables do

concelleiro delegado de urbanismo, de data 21.12.2007 e de Intervención de data
04.01.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 600,00 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.
4.4. DEVOLUCIÓN DE AVAL.
Dada conta do escrito presentado por “Construmad 2012, S.L.”, con rexistro de entrada
número 10.002, de 26.12.2007, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten
depositada polo importe de 1.766,91€, presentada como garantía da obra “Adecuación
de local destinado a mediateca”, e visto o informe favorable de Intervención de data
26.12.2007, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1.766,91 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

4.5. Visto o escrito asinado por Dª Ana Peleteiro Bandín, con D.N.I. 33.287.688R, con
domicilio a efectos de notificación en Lamas- Cacheiras (Chalet As Gaivotas), actuando
en nome e representación de “VDP (Video Profesional”, no que en esencia expón que
con data 02.11.2000 suscribiu contrato co Concello de Teo, e solicita o abono do IPC
desde o mes de maio de 2004 ata o mes de outubro de 2007, de acordo coa cláusula
sexta do contrato asinado.
Visto o informe desfavorable de Intervención, de data 20.12.2007, no se expón que o
contrato se prorrogou indefinidamente ata novembro de 2007, cando a duración máxima
dun contrato de servizos non pode exceder dos catro anos, e que, por outra banda, o
informe 55/04, de 12 de novembro de 2004 da Xunta Consultiva de Contatación
Administrativa establece que “ a partir da entrada en vigor da Lei 53/1999, de 28 de
decembro, que dá nova redacción ó artigo 67.1 da Lei de Contratos das Administracións
Públicas, non son admisibles as prórrogas tácitas aínda estando previstas en contratos
anteriores á data indicada…”, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1ª) Denegar o abono do IPC solicitado, de acordo co exposto no informe de
Intervención Municipal.
2º) Comunicar este acordo á interesada, para o seu coñecemento e efectos.
5º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulan rogos e preguntas.
Sendo as quince horas dase por rematada a sesión da que eu, Secretaria, estendo acta
que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
Teo, 7 de xaneiro de 2008
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA

Cristina Castro Fuentes

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 21 DE XANEIRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 21 de xaneiro de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez.e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
17.12.2007.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda aprobala sen ningunha modificación, e que se rexistre no libro
correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A Dª. Mª TERESA NOVO SALGADO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada e un cerre de 20 ml. en “Landin”, Ameneiro, parroquia de Calo,
segundo proxecto redactado pola arquitecta Elena López Fernández.
Expediente núm: 21.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Vivenda:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 19.11.2007.
1

-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-Terá que garantir o estacionamento dun coche no interior da parcela.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ELENA LÓPEZ FERNÁNDEZ.
-Arquitecto técnico director: LORENZO CAPLLONCH BLANCO.
-Edificabilidade: 0,16 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 5,15 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 16% (P. Neta). Recuamento á aliñación:
>10 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta:
12,5º. Altura do cumio: 1,45 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 85.815,65 €
Cerre:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 10 m ao eixe da pista pública, situando a
base na mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello. A parte cega do cerre terá
unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar 1,30
metros no punto mais alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que
sexan revestidos e pintados.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.810,88 €
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 1.930,88 euros.
2.2. A D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en representación de LOCALES CUCO, S.L., licenza para
acondicionamento dun local de 40 m2 para almacén situado no semisótano bloque A,
local 7 A da Urbanización Los Rosales, en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 22.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
- As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Tramitará a correspondente licenza de apertura da actividade.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 70,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,00 €.
2.3. A D. JOSÉ RAMÓN RIVADAS GONZÁLEZ, licenza para colocación de tubos con
rampa de acceso á finca de 6 metros, cerre da finca de 167 ml. e construción de caseta
de 25 m2 na finca nº 1085 da parroquia de San Xoan de Calo.
Expediente núm: 23.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
a) Rampa:
-Instalará tubos de 40 centímetros de diámetro á distancia de 4,50 metros dende o eixe
da pista e pavimentará o acceso na mesma cota que o pavimento actual da zona pública.
b) Cerre:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública.
Situarase a base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 4 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado
provisionalmente para cerramentos en solo rústico, soamente se permitirán cerramentos
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vexetais ou con postes e arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación, e cunha
altura máxima de 1,80 metros.
c) Galpón:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 177,13 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 237,13 euros.
2.4. D. MANUEL MIRÁS CALVO, licenza para construción de un cerre de 27 ml. na
finca nº 2532 de Mazas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 24.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros o eixe da pista municipal,
situando a base do mesmo na mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata
o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 16,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 76,80 €.
2.5. A D. RAMÓN VARELA PUÑAL, licenza para obras de cerre de parcela con muro de
60 centímetros de alto e 125 ml. de longo en Cesar, parroquia de Calo.
Expediente núm: 25.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre en solo rústico situarase a distancia mínima de 6 metros dendo e eixe da pista,
situando a base do mesmo na mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata
o borde do cerre.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os cerres estarán constituidos por unha banda opaca, como máximo, de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,20 m no punto máis alto; poderán
acadar os 1,80 m a base de tea metálica e vexetación. Permitirase a construción do
cerremento da parcela e a urbanización da fronte da mesma con independencia da
licenza da edificación.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-O cerre non poderá utilizarse como muro de contención, para o cal se necesitaría
presentar previamente proxecto técnico redactado por técnico competente e visado
regulamentariamente polo colexio profesional.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 77,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 137,78 €.
2.6. A D. MANUEL LORES GUILLÍN, licenza para construción de un cerre provisional
con postes e alambre de uns 250 ml. en A Pedra, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 26.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras polo fronte da finca e na franxa de uns 50 metros terán o caracter provisional
e retranquearase unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista, os efectos de
desenrolo do solo urbanizable non delimitado nº 10, SUND-10, aprobado
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provisionalmente, renunciando a calqueira tipo de indemnización polas obras que se
pretenden realizar.
-A base do cerre situarase na mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o
borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-O resto do cerre cumprirá as condicións do artigo 42.1.c da Lei 9/2002 non podendo
superar a parte opaca a altura de 1 metro que se deberá realizar con materiais
tradicionais do medio rural, non permitíndose o emprego de bloques de formigón agás
que sexan debidamente revestidos e pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 155,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 215,55 €.
2.7. A D. JOSÉ RAMÓN VIEITES VEIGA, licenza para construción de un cerre
provisional con postes e alambre de 35 ml. na finca nº 1548 en Fixó, parroquia de Calo.
Expediente núm: 27.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras terán o caracter provisional e retranquearase unha distancia mínima de 5
metros ao eixe da pista, os efectos de desenrolo do solo urbanizable que corresponde o
sistema xeral SXP-PR7 do PXOM aprobado provisionalmente, renunciando a calqueira
tipo de indemnización polas obras que se pretenden realizar.
-A base do cerre situarase na mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o
borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 21,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 81,78 €.
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2.8. A D. DAVID PEREIRO SANÍN, licenza para retellado do edificio sito en Ramallosa,
nº 1-2, parroquia de Lucí, segundo memoria valorada redactada polo técnico D. Emilio
Mato Iñigo.
Expediente núm: 28.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 356,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 416,00 euros.
2.9. A DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A., licenza para
obras de instalación de marquesiñas desmontables para o cubrimento de prazas de
aparcamento en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 29.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Respetará as aliñacións que figuran no proxecto de mellora da seguridade vial da
estrada AC-841 que se está a realizar pola Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes, contando coa autorización da mesma. Acompáñase copia do
plano da zona.
-As obras terán o caracter de provisional, os efectos de posible desenrolo do PXOM
aprobado provisionalmente e farase constar baixo as indicadas condicións no Rexistro
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da Propiedade o compromiso asinado polo interesado, renunciando a calqueira tipo de
indemnización polas obras que se pretenden realizar, situadas no ámbito do PE-3 do
PXOM aprobado provisionalmente.
-Construirase segundo proxecto técnico presentado, sendo con estructura desmontable.
-Utilizaranses materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 104,30 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 277,95 €.
Total: 382,25 euros.
2.10. A Dª. MONSERRAT IGLESIAS SÁNCHEZ, licenza para construción de un porche
de 24 m2 adosado á vivenda en Casal de Reis, parroquia de Raris.
Expediente núm: 30.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán de estructura sinxela e non afectarán a seguridade da edificación
existente.
-Retranquearase unha distancia mínima de 5 metros a lindeiros.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente. Debendo manter os elementos de
cantería, cachotería e carpintería característicos existentes; manterase a cuberta
inclinada a dúas augas; as fachadas e muros de pedra manteranse vistos e os enfoscados
manteranse pintados.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
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antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 22,23 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 82,23 euros.
2.11. A D. JORGE FRANCOS LIÑARES, licenza para revestir tres fachadas con aplacado
de granito de 50 m2 en Ribeira, nº 28, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 31.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das
obras, e de tódadas normativas de seguridade vixentes.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 72,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 132,00 euros.
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2.12. A D. RAFAEL MÉNDEZ PARAMÁ, licenza para aplacado da fachada con pedra de
2 centímetros na vivenda situada en Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 32.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das
obras, e de tódadas normativas de seguridade vixentes.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 216,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 276,00 euros.

2.13. A MÁRMOLES COMPOSTELA S.L., licenza para movemento de terras, para evitar
a entrada de augas na edificación existente, de uns 400 m3 en Casalonga, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 33.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non modificarán o sistema de drenaxes de solos e serán as necesarias para
respetar o medio natural e non suporán unha agresión a este nin variarán a morfoloxía
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da paisaxe do lugar. Serñan exclusivamente obras de rasanteo e nivelación para
reconducilas augas ata o mesmo punto exterior da finca para evitar a entrada na
edificación.
-As obras afectarán exclusivamente á zona urbana da finca.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 100,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 160,00 euros.
2.14. A D. JOSÉ VEIRAS BARREIRO, licenza para ampliación do ancho do portal de
entrada do garaxe, pintado do garaxe e cambio do portal de entrada da finca, en
Campos, nº 25, parroquia de Teo.
Expediente núm: 34.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 32,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 92,00 euros.
2.15. A D. JESÚS VIGO TARRIO, licenza para obras de apertura de zanxa no camiño
veciñal para cruzar liña eléctrica de baixa tensión para acometida da vivenda, en
Castres, nº 5, parroquia de Oza.
Expediente núm: 35.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona, instalando a tubería a unha profundidade mínima de 80
centímetros para evitar roturas por parte das maquinas de obras públicas.
-Dará cumprimento das condicións técnicas do Regulamento Electrotécnico e demais
normativa sectorial aplicable.
-Executará as obras segundo as condicións técnicas do Regulamento Electrotécnico de
Baixa Tensión e baixo as condicións estrictas de seguridade das obras.
-Presentará aval que garante o perfecto estado do pavimento e servizos públicos por
importe de 200 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 6,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,00 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.16.- Escritos asinados por D. ARMANDO RIVAS CALVO, en representación de
INVESTIMENTOS URBANÍSTICOS DO NOROESTE S.L., de datas respectivamente
12.04.2007 e 7.06.2007 e os seus rexistros de entrada no Concello núm. 2.668, do
17.04.2007 e 4.092, nos que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 21 de xaneiro de 2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. ARMANDO RIVAS
CALVO, en representación de INVESTIMENTOS URBANÍSTICOS DO NOROESTE S.L., a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para sete vivendas unifamiliares, das oito
iniciais, construidas nas parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, quedando pendente a parcela 7 por
ter que realizar obras de acondicionamento, en Texexe, parroquia de Calo, segundo
obras executadas en base á licenza municipal núm. 114/04, de data 28.04.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 630,00 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
2.17.-Visto o escrito de PROMOTORA PAZ AGUIAR, S.L., de data 8.01.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 173, no que solicita prórroga da licenza que lle
concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 10.01.2005, expediente 15/05,
para construción de seis vivendas unifamiliares en Tras Do Eixo, “Veiga de Riba”,
fincas nº 205-A, B, C, D, E e F, parroquia de Cacheiras, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder, en base ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa
vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
2.18.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a seguinte
relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:
AQ-6.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ RODRÍGUEZ AMENAL
Nº Expediente: 1121 Data: 10.10.2007
AQ-12.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: BERTA BOUZAS RODRÍGUEZ
Nº Expediente: 1134 Data: 24.10.2007
AQ-13.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: MANUEL RAMOS MOREIRA
Nº Expediente: 1145 Data: 8.11.2007
AQ-14.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MARCIAL MEJUTO CORTIZO
Nº Expediente: 1137 Data: 2.11.2007
AQ-15.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: MONCHO PETEIRO SC
Nº Expediente: 1138 Data: 2.11.2007
AQ-16.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: JOSÉ RODRÍGUEZ AMENAL
Nº Expediente: 1131 Data: 22.10.2007
AQ-17.- Solicitude de: SUMIDOIRO
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Realizado por: JOSÉ SUÁREZ OTERO
Nº Expediente: 1136 Data: 30.11.2007
AQ-18.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: MARÍA OLIVA CALVIÑO BOUZADA
Nº Expediente: 1143 Data: 6.11.2007
AQ-19.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: ROSALIA NOYA RIVAS
Nº Expediente: 1123 Data: 15.10.2007
AQ-20.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: AVELINO BUGALLO SOUSA
Nº Expediente: 1118 Data: 2.10.2007
AQ-21.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: RITA COUGIL FREIRE
Nº Expediente: 1115 Data: 1.10.2007
AQ-22.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: MARÍA DEL CARMEN DOPZO CAMINO
Nº Expediente: 1116 Data: 1.10.2007
AQ-23.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: ANTONIO OTERO FERNÁNDEZ
Nº Expediente: 1117 Data: 2.10.2007
AQ-24.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: MARÍA DEL CARMEN DOPAZO CAMINO
Nº Expediente: 1122 Data: 11.10.2007
AQ-25.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ LAMAS IGLESIAS
Nº Expediente: 1109 Data: 19.09.2007
AQ-26.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ GOLÁN MÍGUEZ
Nº Expediente: 1098 Data: 13.09.2007
AQ-27.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ TBOADA
Nº Expediente: 1127 Data: 17.10.2007
AQ-28.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: RAMÓN JORGE MÉNDEZ
Nº Expediente: 1126 Data: 17.10.2007
AQ-29.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ BELLO CASTRO
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Nº Expediente: 1129 Data: 18.10.2007
AQ-30.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: MANUELA ALCIRA LORES GUILLÍN
Nº Expediente: 1141 Data: 6.11.2007
AQ-31.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: LEONOR MOSQUERA LORES
Nº Expediente: 1142 Data: 6.11.2007
AQ-32.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: MODESTO BOTANA SUÁREZ
Nº Expediente: 1128 Data: 18.10.2007
AQ-33.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: FRANCISCO VILLASENIN ALDONZA
Nº Expediente: 1140 Data: 5.11.2007
AQ-35.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSEFINA ASCENSIÓN CARRIL CARREIRA
Nº Expediente: 1151 Data: 9.11.2007
AQ-38.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: PROMOCIONES GONZÁLEZ Y CASTELO S.L.
Nº Expediente: 1150 Data: 14.11.2007
AQ-39.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ RODRÍGUEZ LIÑEIRAS
Nº Expediente: 1149 Data: 13.11.2007
AQ-43.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: ANTONIO REY FUENTES
Nº Expediente: 1153 Data: 22.11.2007
AQ-45.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: CARLOS EDREIRA GIL
Nº Expediente: 1159 Data: 27.11.2007
AQ-46.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: UBALDO SOMOZA QUIROGA
Nº Expediente: 1160 Data: 27.11.2007
AQ-47.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: ELENA FELICITAS CASTRO PARAJÓ
Nº Expediente: 1156 Data: 23.11.2007
AQ-73.- Solicitude de:
Realizado por: ANTONIA BANZAS ILLODO
Nº Expediente: 1148 Data: 13.11.2007
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3º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
3.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ RAMÓN BLANCO RENDO,
CIF/NIF: 33.227.833-D (expte. 6/06), para licenza de apertura/instalación dunha nave
destinada ao almacenamento, distribución e venda de leña e de carbón vexetal e corte, a
emprazar en Montouto, parroquia de Cacheiras, e dada conta do dictame ambiental
emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 20.12.2007, calificando dita actividade como molesta e
perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ RAMÓN BLANCO RENDO, a licenza provisional para o
establecemento dunha nave destinada ao almacenamento, distribución e venda de leña e
de carbón vexetal e corte, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes
requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 20.12.2007 (expediente núm. MA962A 2007/000949-1):
-.Deberá contar cun dispositivo que garanta a potabilidade da auga de consumo en todo
momento.
-.Deberá cumprir co disposto no Real Decreto 2267/2004 de 3 de decembro que aproba
o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais (BOE de
17 de decembro).
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado polos órganos inspectores ou mediante
certificación expedida por empresas ou entidades homologadas, que se cumpre a
normativa sobre contaminación acústica.
-.Deberá dispoñer dun sistema que minimice a emisión de polvos á atmósfera.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
Outros requisitos:
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) PROPOSTA DE ALCALDÍA
4.1. ADXUDICACIÓN OBRAS DA ESCOLA INFANTIL DA RAMALLOSA.
A Secretaria procede á lectura da proposta da Mesa de contratación reunida ás 12:00
horas do día 14 de xaneiro de 2008 que copiada literalmente dí:
Xa en acto non público se procede á puntuación das ofertas que sumada a puntuación
que obtiveron no resto da documentación o resultado é:
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HVO CONSTRUCCIONES. Puntuación documentación 37,13 más 5,464 da oferta
económica, total : 42,594.
SUSO FERNÁNDEZS.L.U: puntuación documentación 40,27 más 4.453 da oferta
económica, total: 44,723
ARIAS HERMANOS S.A: puntuación documentación 41,21 más 0,081 da oferta
económica, total 41, 291 .
CONSTRUCTORA JOSYBEN S.L.: puntuación documentación 32,00 más 20,989 da
oferta económica, total: 52,989
Así, á vista do resultado das valoracións a Mesad de Contratación acordou por
unanimidade dos membros da Mesa propoñer á Xunta de Goberno Local a
adxudicación da obra de construcción de escola infantil na Ramallosa á empresa
JOSYBEN S.L. cun orzamento de execución das obras de 374.778,60€

Así, os membros da Xunta de Goberno Local por unanimidade acorda:
1º.- Adxudicar a obra de construcción de Escola Infantil na Ramallosa á empresa
CONSTRUCTORA JOSYBEM S.L. . cun orzamento de execución das obras de
374.778,60€ e cun prazo de ejecución das obras de cinco meses.

2º.-Notificar este acordo á empresa interesada dándolle un prazo de quince días para a
presentación da garantía definitiva na Tesourería municipal.

4.2. APROBACIÓN DE PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE.
Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade e
saúde da obra “Adecuación de local para Mediateca”, de data 08.01.2008, e o
correspondente plan de seguridade e saúde, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda aprobar dito plan.
4.3. PROGRAMA ESTRATÉXICO DE INFRAESTRUTURAS NO MEDIO RURAL (PEIM
RURAL).

Dase conta do escrito recibido da Consellería do Medio Rural, de data 11.12.2007, con
número de rexistro de entrada 9712 de 13.12.2007, comunicando que esa Consellería
está en condicións de asumir con cargo ós seus orzamentos obras de infraestrutura rural
en Teo, dentro do “Programa Estratéxico de Infraestruturas no Medio Rural (PEIM
Rural) no ano 2008”. A actuación, que se realizaría integramente con cargo ó orzamento
da Consellería é a seguinte:
Camiño de Cornide (Calo)
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Camiño de Chaves I (Lucí)
Camiño de Chaves II (Lucí) e outros, por un importe aproximado de 152.928,51€.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
- Manifestar a aceptación á execución das mencionadas obras en réxime de cooperación,
comprometéndose o Concello de Teo a:
- Poñer a disposición da Consellería do Medio Rural, libre de cargas e gravames todos
os terreos necesarios para a normal execución das obras, así como os correspondentes
permisos e autorizacións necesarias para levar adiante a mesma.
- Renunciar a calquera tipo de tributo ou taxa por mor das obras.
- Continuar asumindo, despois da recepción das obras e previa comunicación do órgano
da Comunidade Autónoma, a súa explotación, mantemento e conservación.
- Facultar ó Alcalde-Presidente para a sinatura do correspondente convenio de
cooperación.
4.3 APROBACIÓN DE PROXECTOS DE OBRAS
O Alcalde propón aos membros da Xunta de Goberno Local á vista do disposto nas
bases reguladoras da segunda fase do plan espcial de herba artificial nos campos de
fútbl municipais 2007 a aprobación do proxecto de cerramento do campo de futbol de
Cacheiras mediante a instalación dunha valla de arame.
Comprobada a existencia de crédito, os membros da Xunta de Goberno Municipal
acordan aprobar o proxecto da obra “cerramento do campo de futbol de Cacheiras
mediante a instalación dunha valla de arame.” Cun importe de 9.964,27 euros.

5º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulan rogos e preguntas.
Sendo as quince horas dase por rematada a sesión da que eu, Secretaria, estendo acta
que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
Teo, 21 de xaneiro de 2008
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA

Cristina Castro Fuentes
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 8 DE FEBREIRO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 8 de febreiro de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez.e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
21.01.2008.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda aprobala sen ningunha modificación, e que se rexistre no libro
correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
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2.1. A D. JOSÉ QUINTAS SIXTO, licenza para obras de acondicionamento interior,
reparación fachadas e cuberta en Ribeira, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 36.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado. Non se modificará o volume
actual da edificación e as obras non afectarán a estructura da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 651,25 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 711,25 €.

2.2. A D. PEDRO MOURIÑO UZAL, licenza para obras menores de acondicionamento
dun apartamento sito na U-13-A, 2º B de Os Tilos.
Expediente núm: 37.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado. Non se modificará o volume
actual da edificación e as obras non afectarán a estructura da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das
obras, e de tódalas normativas de seguridade vixentes.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 66,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 126,40 €.

2.3. A D. ANTONIO LEIS BLANCO, en representación de QUATRIUM REFORMAS S.L.,
licenza para acondicionamento de local destinado a oficinas e almacén adicado a
construción, en Galanas, 5, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado pola
arquitecta tecnica Ana María Brenlla Romarís.
Expediente núm: 38.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial e do dictamen ambiental do
expte MA962A 2007/000988-1, de data 16.01.2008, referente a incendios,
contaminación acústica, tratamento de residuos e normativas sectoriais.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 192,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 456,80 €.
Total: 649,58 euros.
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2.4. A Dª. ADELAIDA SANTÍN GARABAL, licenza para acondicionamento de local
destinado a taller téxtil, en Montouto, estrada de Penelas, 2, segundo proxecto redactado
polo enxeñeiro tecnico industrial Francisco Ansedes Domínguez.
Expediente núm: 39.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial e do dictamen ambiental do
expte MA962A 2007/000987-1, de data 16.01.2008, referente a incendios,
contaminación acústica, tratamento de residuos e normativas sectoriais.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 91,05 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 314,54 €.
Total: 405,59 euros.

2.5. A D. VICTOR MÉNDEZ ANTA, en representación de NUÑEZ GALICIA S.A., licenza
para acondicionamento dunha nave destinada a exposición e taller de reparación de
vehículos, en Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo enxeñeiro
técnico industrial Leopoldo Cid González.
Expediente núm: 40.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial e do dictamen ambiental do
expte MA962A 2007/001087-1, de data 25.01.2008, referente a gases, contaminación
atmosférica, cabina de pintado, limitación de emisións atmosférica, residuos,
normativas sectoriais, etc.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.369,39 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 984,33 €.
Total: 3.353,72 euros.

2.6. A D. FRANCISCO LAGO RÍOS, en representación de HERMANOS LAGO RÍOS S.L.,
licenza para pintura de local de 20 m2 aproximadamente e substitución de ventá en A
Ramallosa, parroquia de Luci.
Expediente núm: 41.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
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-As obras serán as mínimas de mantemento e conservación os efectos do indicado no
artigo 103 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia.
-Darase cumprimento do artigo 9 e 199 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e
ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente.
- As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das
obras, e de tódalas normativas de seguridade vixentes.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10,46 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,46 €.
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2.7. A D. ANGEL VILAS CALVELO, licenza para construción de un galpón para usos
agrícolas de 25 m2 e un cerre de 155 ml., en A Pedra, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 42.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Galpón:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80º.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
Cerre:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O cerre cumprirá as condicións do artigo 42.1.c da Lei 9/2002 non podendo superar a
parte opaca a altura de 1 metro que se deberá realizar con materiais tradicionais do
medio rural.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 167,32 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 227,32 euros.

2.8. D. MANUEL BENITO GÓMEZ NOYA, licenza para construción de un muro de
contención, en Texexe, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto
técnico Arturo M. Para García.
Expediente núm: 43.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-A altura total do muro e alambre ou celosía non superará os 2,80 metros de acordo co
artigo 2.12 d) das NNSS do Concello.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 17,63 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 77,63 €.
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2.9. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para apertura de zanxa en viais
públicos, para canalización de acometida en Regoufe, parroquia de Luou, segundo
proxecto que se xunta (SDG: 218307100042).
Expediente núm: 44.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Deberá repoñe-lo pavimento en perfectas condicións.
-Contará coa autorización da Excma Deputación de A Coruña.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 64,09 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 124,09 €.

2.10. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para a modificación de
emprazamento dun centro de trasformación LMTS, CTC, RBTA Covas-Barcia, nunha
masa común, finca nº 663 do polígono 3 de Covas (SDG 531305030001).
Expediente núm: 45.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras contarán previamente coa autorización da Consellería de Medio Rural,
propietaria da finca.
-Contará coas autorizacións dos organismos correspondentes a normativa sectorial
vixente.
-O centro de transformación retranquearase unha distancia mínima de 8 metros o eixe
da pista pública e a 5 metros aos lindeiros.
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-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 203,36 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 263,36 €.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-APROBACIÓN VIABILIDADE.
2.11. Vista a documentación presentada por UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., de
data 19.12.2007, con rexistro de entrada número 10.050, do 27.12.2007, no que solicita
licenza municipal ou informe de viabilidade urbanística das obras de LMTS-CTC e
RBT Hermida (SGD: 531306100009), para mellorar a calidade e seguridade de
suministro de enerxía eléctrica no lugar de Hermida, a vez que presenta separata do
proxecto para tramitar a autorización correspondente ante a Consellería de Cultura, a
Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aprobar a viabilidade das obras que se someterán á concesión de licenza de obras,
unha vez aportada a autorización da Consellería de Innovación e Industria.
2º) Remitir a separata presentada á Delegación Provincial da Consellería de Cultura e
Deporte –Servizo de Patrimonio Cultural, aos efectos de emitir, en caso necesario, o
informe correspondente.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
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2.12.- Escrito asinado por D. ALBERTO BESADA SALAS, de data 27.04.2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 5896, do 4.07.2006, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 4 de febreiro de 2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. ALBERTO BESADA
SALAS, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte 2/08), para unha vivenda

unifamiliar construida en Socastro, parroquia de Calo, segundo obras executadas en
base ás licenzas municipais núm. 309/02 e 14/06, de datas respectivamente 30.12.2002
e 17.04.2006.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Colocará un extintor no garaxe de eficacia 21A-113B.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

2.13.- Escrito asinado por D. RICARDO GARCÍA OTERO, de data 13.11.2007, con
rexistro de entrada no Concello núm. 8901, no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 4 de febreiro de 2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. RICARDO GARCÍA
OTERO, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte 3/08), para unha vivenda

unifamiliar construida en Sebe, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en
base á licenza municipal núm. 212/00, de data 3.07.2000.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Colocará un extintor no garaxe de eficacia 21A-113B.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
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C) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
2.14.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a seguinte
relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:

AQ-34.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: JOSEFINA QUIAN GÓMEZ
Nº Expediente: 1144 Data: 7.11.2007

AQ-41.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: EUGENIA GARCÍA CAROLLO
Nº Expediente: 1147 Data: 13.11.2007

AQ-42.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: JULIA GARCÍA PERNAS
Nº Expediente: 1155 Data: 23.11.2007

AQ-48.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: HIGINIO OTERO PEREIRA
Nº Expediente: 1070 Data: 26.07.2007

AQ-49.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: JUAN RAMÓN PÉREZ MARTÍNEZ
Nº Expediente: 1165 Data: 5.12.2007

AQ-50.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: JOSÉ MELLA PADERNE
Nº Expediente: 1163 Data: 3.12.2007
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AQ-52.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MARGARITA SEGADE BARRAL
Nº Expediente: 1169 Data: 14.12.2007

AQ-54.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: JOSÉ SEOANE LAREO
Nº Expediente: 1146 Data: 9.11.2007

AQ-56.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: MARÍA TOURIÑAN MUIÑO
Nº Expediente: 1182 Data: 28.12.2007

AQ-57.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: ANTONIO MÍGUEZ MONTES
Nº Expediente: 1176 Data: 24.12.2007

AQ-58.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: SANTIAGO ALFONSO FERNÁNDEZ PENA
Nº Expediente: 1183 Data: 31.12.2007

AQ-60.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ FREIRE CARABÁN
Nº Expediente: 1172 Data: 18.12.2007

AQ-62.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ CUENCE UZAL
Nº Expediente: 1174 Data: 20.12.2007

AQ-63.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MANUEL FERREIRA RODRÍGUEZ
Nº Expediente: 1180 Data: 26.12.2007

AQ-64.- Solicitude de: SUMIDOIRO
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Realizado por: JOSÉ PASCUAL LAREO
Nº Expediente: 1177 Data: 26.12.2007

AQ-65.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSEFINA VÁZQUEZ MONTES
Nº Expediente: 1178 Data: 26.12.2007

AQ-66.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Nº Expediente: 1168 Data: 14.12.2007

AQ-69.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: MARÍA ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Nº Expediente: 1185 Data: 2.01.2008

AQ-72.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: COMUNIDADE PROPIETARIOS ED. SAN CRISTOBAL DE LOS
REYES

Nº Expediente: 1187 Data: 8.01.2008

AQ-76.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: SANTIAGO FRANCISCO REY FRAGA
Nº Expediente: 1193 Data: 21.01.2008

AQ-78.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: DOLORES CAO LÓPEZ
Nº Expediente: 1192 Data: 18.01.2008

3º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
3.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. ANTONIO LEIS BLANCO, en
representación de QUATRIUM REFORMAS S.L., CIF/NIF: B-15.903.321 (expte. 21/06),

para licenza de apertura/instalación dun local destinado a oficinas e almacén adicado a
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construción, a emprazar en Galanas, nº 5, parroquia de Calo, e dada conta do dictame
ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 16.01.2008, calificando dita actividade como molesta; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ANTONIO LEIS BLANCO, en representación de QUATRIUM
REFORMAS S.L., a licenza provisional para o establecemento dun local destinado a

oficinas e almacén adicado a construción, condicionada a súa instalación ao
cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 16.01.2008 (expediente
núm. MA962A 2007/000988-1):
2.3 -.Deberá cumprir co disposto no Real Decreto 2267/2004 de 3 de decembro que
aproba o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais
(BOE de 17 de decembro).
3.4 -.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado polos órganos inspectores ou mediante
certificación expedida por empresas ou entidades homologadas, que se cumpre a
normativa sobre contaminación acústica.
6.6 -.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e
10/1997 (D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro
pola que se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista
europea de residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os
residuos, tendo en conta a recollida selectiva de lixo.
6.7 -.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
Outros requisitos:
9.2 -.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
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Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

3.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. ADELAIDA SANTÍN GARABAL,
CIF/NIF: H-44.832.492 (expte. 7/07), para licenza de apertura/instalación dun local

destinado a taller textil, a emprazar en Montouto, estrada a Penelas, parroquia de
Cacheiras, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 16.01.2008, calificando
dita actividade como molesta e perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. ADELAIDA SANTÍN GARABAL, a licenza provisional para o
establecemento dun local destinado a taller textil, condicionada a súa instalación ao
cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 16.01.2008 (expediente
núm. MA962A 2007/000987-1):
2.3 -.Deberá cumprir co disposto no Real Decreto 2267/2004 de 3 de decembro que
aproba o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais
(BOE de 17 de decembro).
3.4 -.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado polos órganos inspectores ou mediante
certificación expedida por empresas ou entidades homologadas, que se cumpre a
normativa sobre contaminación acústica.
4.1 -.Os anclaxes dos equipos que podan transmitir vibracións deberán contar con
dispositivos antivibratorios que garantan a súa non transmisión.
6.1 -.En caso de xerar residuos perigosos: Deberá solicita-la inscripción no Rexistro
Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia, como pequeño productor de
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residuos perigosos no caso de producir menos de 10 Tn anuais de residuos perigosos, ou
solicita-la autorización de productor de residuos perigosos en caso de superar a antedita
cantidade. Todo elo segundo o establecido no Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que
se regula o réxime xurídico da producción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de
Productores e Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 124, 29/06/2005).
6.4 -. En caso de xerar residuos perigosos: Os envases adicados ó almacenamento de
residuos perigosos e os seus peches deberán ser resistentes e estar en bo estado, e contar
cos dipositivos adecuados que garantan a non existencia de fugas ou derrames sobre o
chan, segundo o establecido no Real Decreto 833/88, polo que se aproba o regulamento
para a execución da Lei 20/1986 de residuos perigosos (BOE nº 182, 30/07/88).
6.5 -. En caso de xerar residuos perigosos: Os residuos perigosos deberán estar
etiquetados segundo o establecido no Real Decreto 833/88, polo que se aproba o
regulamento para a execución da Lei 20/1986 de residuos perigosos (BOE nº 182,
30/07/88).
6.7 -.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
7.21 -.En caso de xerar residuos perigosos: Deberá estar inscrito no Rexistro Industrial
regulado polo RD 697/1995, de 28 de abril (BOE núm. 128, de 30 de maio), modificado
polo RD 2526/1998, de 27 de novembro).
Outros requisitos:
9.2 -.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.

Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

3.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. VICTOR MÉNDEZ ANTA, en
representación de NÚÑEZ GALICIA S.A., CIF/NIF: 36.013.141-V (expte. 10/07), para

licenza de apertura/instalación dun local destinado a exposición e taller de reparación de
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vehículos, nas ramas de carrocería e pintura, a emprazar en As Galanas (Reborido),
parroquia de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
25.01.2008, calificando dita actividade como molesta e perigosa; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. VICTOR MÉNDEZ ANTA, en representación de NÚÑEZ GALICIA S.A.,
a licenza provisional para o establecemento dun local destinado a exposición e taller de
reparación de vehículos, nas ramas de carrocería e pintura, condicionada a súa
instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame
ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
25.01.2008 (expediente núm. MA962A 2007/001087-1):
5.2 -.A/s cheminea/s de evacuación de gases deberá/n estar provista/s dos orificios
precisos para poder realiza-la toma de mostras de gases e polvos dacordo co Anexo III
da Orde de 18 de outubro de 1976, de prevención e corrección da contaminación
atmosférica de orixe industrial (BOE nº 290, 3/12/1976).
5.3 -.Deberán realizarse os autocontrois anuais que se prescriban pola Consellería de
Medio Ambiente de Galicia e solicita-los libros de rexistro de contaminantes
atmosféricos no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia.
5.6 -.Deberá contar con unha cabina de pintura con acreditación CE.
5.7 -.Deberá dispoñer dun sistema que minimice a emisión de polvos á atmósfera.
5.8 -.Deberá aplicar o Real Decreto 117/2003, de 31 de xaneiro (DOG nº 33, de
7/02/03), sobre a limitación de emisións de compostos orgánicos volátiles COV´S, no
caso de superar o umbral de consumo anual de disolventes, que reflicte o Anexo II deste
Real Decreto referente á súa actividade.
6.1 -.Deberá solicita-la inscripción no Rexistro Xeral de Productores e Xestores de
Residuos de Galicia, como pequeño productor de residuos perigosos no caso de
producir menos de 10 Tn anuais de residuos perigosos, ou solicita-la autorización de
productor de residuos perigosos en caso de superar a antedita cantidade. Todo elo
segundo o establecido no Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime
xurídico da producción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Productores e
Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 124, 29/06/2005).
6.7 -.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
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Outros requisitos:
9.2 -.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.

Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

4º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS E FIANZAS.
4.1. Dada conta do escrito asinado por D. Luis Couto González, con rexistro de entrada
número 640, de 25.01.2008, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten
depositada, mediante aval bancario polo importe de 280.000 pesetas (1682,83€), e
presentada como garantía provisional do contrato de “Redacción das normas
subsidiarias de planeamento do Concello de Teo”, e vistos os informes favorables do
concelleiro delegado de urbanismo, de data 30.01.2008 e de Intervención de data
31.01.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1682,83 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

4.2. Dada conta do escrito asinado por D. Fernando Pena Caramés, con rexistro de
entrada número 677, de 28.01.2008, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten
depositada, mediante aval da Sociedade de Garantía Recíproca “Sogarpo” polo importe
de 1766,91€), e presentada como garantía provisional do contrato de “Obra de
adecuación de local destinado a Mediateca en Urbanización Mirasol- A RibeiraCacheiras””, e vistos o informe favorable de Intervención de data 29.01.2008, a Xunta
de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1766,91 Euros.
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2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

5º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
5.1. CUMPRIMENTO DE SENTENZA RELATIVA Á ESCOLA INFANTIL DE
CALO.
O Alcalde-Presidente propón aos membros da Xunta de Goberno Local que:

Á vista da notificación do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Santiago de
Compostela de AUTO DITADO en data 22 de outubro de 2007 en peza separada de
execución 72/06 dimanante dos autos de P.O. 103/04 seguida a instancia de “Ana Naya
García S.L.” contra o Concello de Teo, sendo codemandada “Aurora, Pilar , Ana S.L.”
que cita na parte dispositiva:
“que debo estimar las alegaciones realizadas por el letrado Miguel Sánchez campos en
escritos de fecha 4 de diciembre de 2006 y 23 de enero de 2007, acordando la
EJECUCIÓN FORZOSA de la sentencia de 20 de marzo de 2006, en el sentido que el
Concello de Teo adjudique el contrato de gestión de la Escola Infantil de Calo a la
entidad “Ana Naya García S.L.”, en cumplimiento de la sentencia de fecha 20 de marzo
de 2006, todo ello sin expresa imposición de costas”.

Resultando que o AUTO outorgaba a posibilidade de interpoñer recurso de apelación
nun só efecto ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia no prazo de quince días dende a notificación.

Resultando que a Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 20 de novembro
de 2007 adoptou, entre outros, o acordo de non recorrer o auto.

Resultando que a entidade mercantil “AURORA, PILAR Y ANA S.L.” presentou
recurso de solicitude de adopción de medida cautelar consistente na suspensión
cautelar do Auto de data 22 de outubro de 2007 ditado en execución da sentencia
recaída en primeira instancia no procedemento de 20 de marzo de 2006 polo que se
formou peza separada.
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Á vista da notificación da Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Santiago de
Compostela do AUTO DITADO en data 28 de xaneiro de 2008 en peza separada de
execución nº 72/06, dimanante do P.O.nº 103/04 no que se dispón desestimar a
solicitude de adopción de medida cautelar presentada pola entidade “AURORA, PILAR
Y ANA S.L.” debendo declarar non ter lugar a adopción da medida consistente na
suspensión do Auto de data 22 de outubro de 2007.
Se acorde comunicar á entidade “AURORA, PILAR Y ANA S.L.” que, en
cumprimento de AUTO DE EXECUCIÓN FORZOSA de 22 de outubro de 2007,
vaise a proceder polo Concello de Teo ao cumprimento da sentenza de 20 de marzo de
2006 no senso de adxudicar o contrato de xestión da Escola Infantil de Calo á entidade
“ANA NAYA GARCÍA S.L.”

A data establecida para o cambio na titulariedade da xestión da Escola Infantil de Calo
será o día 3 de marzo de 2008., Así, cmunicaráselle esta acordo á entidade “AURORA,
PILAR Y ANA S.L.” e a entidade “ANA NAYA GARCÍA S.L.”para que fagan todas
as xestións necesarias para que dende o día 3 de marzo de 2008 a xestión indirecta polo
réime da concesión da Escola Infantil de Calo se leve a cabo pola entidade “ANA
NAYA GARCÍA S.L.”

Así, á vista de todo o anterior os membros da Xunta de Goberno Local acordan por
unanimidade aceptar a proposta da Alcaldía-Presidencia e que se execute o acordo nos
termos anteriormente recollidos.

5.2. CONTRATO DE ASISTENCIA XURÍDICA.
Á vista da providencia da Alcaldía de data 16.01.2008, que copiada literalmente di o
que segue:
“O 30 de decembro de 2007 rematou o contrato de asistencia xurídica que tiña asinado
este concello co Sr. Herrero de Padura, e sendo necesario contar con este servizo, tanto
para que preste o asesoramento en temas xurídicos como para encargarse da defensa
xurídia nos procedementos xudiciais, e considerando que o Concello non dispón dos
medios necesarios para asumir este cometido con persoal propio, de conformidade co
disposto no Título IV do Libro II do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño,
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións
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Públicas, iníciase a tramitación do expediente ordinario, para a adxudicación, mediante
procedemento negociado sen publicidade, do contrato de consultoría e asistencia para
prestar asesoramento e defensa xurídica ó Concello de Teo, para o que se procederá á
redacción do correspondente Prego de clausulas administrativas particulares.”, a Xunta
de Goberno Local, por unimidade, acorda:
1º) Aprobar o prego de clausulas administativas particulares para a contratación de
asietencia xurídica ó Concello de Teo, mediante o procedemento negociado sen
publicidade, por razóns da contía.
2º) Enviar cartas de invitación a recoñecidos profesionais do ámbito legal, para
participar en dito procedemento.

5.3. ADXUDICACIÓN DE CONTRATO MENOR.
Á vista da proposta da Alcaldía, de data 31.01.2008, que copiada literalmente di:
“Sendo necesario contratar o servicio de mantemento dos equipos informáticos e da
rede local do Concello, xa que o Concello non dispón de medios necesarios para asumir
este servicio con persoal propio, e á vista da oferta presentada por INTEGAL,
Informática y nuevas tecnologías de Galicia, S.L. que se compromete a presta-lo
servicio durante o ano 2008 por 568,50 euros mensuais, e considerando que, de
conformidade co establecido no artigo 56 en relación co 201 do Real Decreto
Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de
contratos das administracións públicas, a contratación pode realizarse mediante contrato
menor, propóñolle á Xunta de Goberno Local que adxudique o contrato para a
prestación do servicio de mantemento dos equipos informáticos e da rede local do
Concello, durante o ano 2008, a empresa INTEGAL, informática y nuevas tecnologías
de Galicia, S.L. con domicilio en Pontevedra, Avda. De Lugo nº 16, 3º K, polo importe
de 568,50 euros mensuais, IVE incluído, de conformidade coa oferta presentada por
dita empresa.”, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade acorda:
1º) Adxudicar o contrato para a prestación do servicio de mantemento dos equipos
informáticos e da rede local do Concello, durante o ano 2008, á empresa INTEGAL,
informática y nuevas tecnologías de Galicia, S.L. con domicilio en Pontevedra, Avda.
De Lugo nº 16, 3º K, polo importe de 568,50 euros mensuais, IVE incluído, polo
procedemento de contrato menor por mor da contía.
2º) Notificar este acordo á empresa adxudicataria, para o seu coñecemento e efectos.
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5.4 RENTING
O Alcalde – Presidente informa aos membros da Xunta de Goberno local que
transcorreu o prazo de dez días hábiles para a presentación das plicas para o subministro
(arrendamento financieiro con opción de compra) de vehículo camioneta para o servizo
de obras de conformidade cos pregos aprobados en data 17 de decembro de 2007 sen
que conste no rexistro de entrada do Concello de Teo que se presentase oferta algunha
por parte das tres empresas suficientemente capacitadas invitadas a participar ó tratarse
dun contrato por procedemento negociado sen publicidade.

Así, os membros da Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes acordan:
1º.- Declarar novamente deserto o procedemento negociado sen publicidade para o
subministro de vehículo camioneta para o servizo de obras, a través da fórmula do
renting.
2º.- Aprobar os novos pregos da contratación do subministro (compra) de vehículo
camioneta para o servizo de obras, tanto o de cláusulas administrativas como o de
prescricións técnicas, por procedemento negociado sen publicidade, autorizar o gasto,
e abrir a licitación

por prazo de dez días con invitación a alomenos tres empresas

capacitadas.

5.5. CORRELINGUA 2007
Á vista da proposta da Alcaldía, de data 08.02.2008, que copiada literalmente, di o que
segue:
“ Considerando a importancia que ten para o enriquecemento cultural a promoción da
nosa lingua e, á vista da memoria presentada para o desenvolvemento da iniciativa
denominada CORRELINGUA 2007, pola cal os concellos do entorno se veñen a
asociar para levar a cabo actividades de promoción e normalización lingüística durante
os vindeiros meses, e que, á súa vez, supón a contribución por parte do Concello cunha
aportación de 600€ para sufragar os gastos de organización, PROPOÑO á Xunta de
Goberno Local a aprobación da incorporación do Concello de Teo a esta inicitaiva,
aprobando ó mesmo tempo a realización dunha aportación municipal por importe de
600€, con cargo á partida 451/489.00 do Orzamento Municipal vixente.”, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acorda:
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1º) Aprobar a incorporación do Concello de Teo á iniciativa CORRELINGUA 2007,
aprobando ó mesmo tempo a realización dunha aportación municipal por importe de
600€, con cargo á partida 451/489.00 do Orzamento Municipal vixente.

6º) ROGOS E PREGUNTAS
Non se formulan rogos e preguntas.
Sendo as quince horas e quince minutos dase por rematada a sesión da que eu,
Secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
Teo, 8 de febreiro de 2008
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA

Cristina Castro Fuentes
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 22 DE FEBREIRO
DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 22 de febreiro de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria e
urxente correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez..
Non asiste: D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) APROBACIÓN DA URXENCIA.
Xustifícase a urxencia da sesión polo Alcalde-Presidente como consecuencia da
necesidade de outorgamente da licenza de actividade provisional ao cemiterio da
Agrupación Veciñal Camposanto de Luou tras a entrada por rexistro xeral da
autorización da Consellería de Sanidade, nº 1507 día 22 de febreiro de 2008..
2º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
2.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, en
nome e representación de AGRUPACIÓN VECINAL CAMPOSANTO DE LUOU, CIF/NIF:
G-15.632.821 (expte. inicial 7/02), para licenza de apertura/instalación dun cemiterio, a
emprazar en Aido, parroquia de Luou, e dada conta da autorización sanitaria para posta
en funcionamento da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data
22.02.2008, nº 1507 de rexistro de entrada; a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Conceder a D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, en nome e representación de
AGRUPACIÓN VECINAL CAMPOSANTO DE LUOU, a licenza de actividade provisional
previa á posta en funcionamento dun cemiterio, no lugar de Aido, parroquia de Luou..
-Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, de posta en funcionamento para o que será indispensable que se levante acta
de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser
favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou instalacións
no que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
Sendo as 14 horas e trinta mintutos dase por rematada a sesión que certifico co Vº e
Prace do Sr. Alcalde- Presidente.
Vº E PRACE
O ALCALDE

A SECRETARIA

Martiño Noriega Sánchez

Cristina Castro Fuentes.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 25 DE FEBREIRO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 25 de febreiro de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, D. Andrés
Fernández Martínez.e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asiste: , Dª Carme Hermida Gulías
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA
1.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, en
nome e representación de AGRUPACIÓN VECINAL CAMPOSANTO DE LUOU, CIF/NIF:
G-15.632.821 (expte. inicial 7/02), para licenza de apertura/instalación dun cemiterio, a
emprazar en Aido, parroquia de Luou, e dada conta da autorización sanitaria para posta
en funcionamento da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data
22.02.2008, nº 1507 de rexistro de entrada, acordada a licenza de actividade provisional
previa á posta en funcionamento dun cemiterio, no lugar de Aido, parroquia de Luou..
Xirada visita de comprobación con data 25 de febreiro de 2008 ao cemiterio da
Agrupación Veciñal Cemiterio de Luou polo Arquitecto municipal na data 25 de
febreiro de 2008 constátase que a instalación se axusta ao proxecto presentado e que as
medidas correctoras foron executadas conforme ao informe realizado pola empresa
“Análisis, Tratamento e Control S.L.
2º.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS
2.1. Vista a convocatoria de Programas de Promoción Económica, dirixidos a concellos
para actividades e investimentos no ano 2008, da Deputación Provincial da Coruña, a
Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Solicitar unha subvención ó abeiro da mencionada convocatoria.
2º) Comprometerse a facer constar a colaboración da Deputación Provincial da Coruña
en toda a información que realice do desenvolvemento das actividades ou inversións.

3º) Comprometerse á obtención das autorizacións preceptivas ós efectos de
cumprimento da legalidade urbanística, o respecto e protección do patrimonio
histórico-artístico e o medio ambiente.
4º) Manifestar que o concello está ó corrente das súas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, enviando á Deputación os correspondentes certificados.
2.2. Vista a convocatoria de subvencións a concellos para actividades de fomento da
política de igualdade entre mulleres e homes e de loita contra a violencia de xénero, da
Deputación Provincial da Coruña, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Solicitar unha subvención ó abeiro da mencionada convocatoria, aceptando as bases
da mesma e os compromisos que nela se inclúen.
2.3. Vista a convocatoria de subvencións a concellos para desenvolvemento de servizos
sociais, da Deputación Provincial da Coruña, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda:
1º) Solicitar unha subvención ó abeiro da mencionada convocatoria, aceptando as bases
da mesma e os compromisos que nela se inclúen.
Sendo as catorce horas e vinte minutos dase por rematada a sesión da que eu, Secretaria,
estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
Teo, 25 de febreiro de 2008
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA

Cristina Castro Fuentes

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 3 DE MARZO DE 2008.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 3 de marzo de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria e
urxente correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
18.02.2008, 22.02.2008 e 25.02.2008.
A Sra. Secretaria manifesta que no borrador da Xunta de Goberno Local do día
18.02.2008 existe un erro de transcrición, repetíndose dúas veces unha mesma
devolución de aval, polo que, onde di:
“4.5. Dada conta do escrito asinado por Dª. Mª del Carmen Sánchez Álvarez, en
representación de “IGLESAN, S.L.”, de data 09.11.2007, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que ten depositada, mediante aval bancario polo importe de 17500,00€,
e presentada como garantía provisional das obras de “Construcción de edificio en
Pontevea-Reis”, e vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo,
de data 12.02.2008 e de Intervención de data 13.02.2008, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 17500,00 Euros.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza. “, debe dicir:

“4.5. Dada conta do escrito asinado por D. José Mosquera Brey e D. Manuel López
Dopazo, en representación de “MOSBREY, S.L.”, de data 21.01.2008, no que solicita
que lle sexa devolta a fianza que ten depositada, mediante aval bancario polo importe de
5.789,92€, e presentada como garantía das obras de “Construcción de catro vivendas
unifamiliares en Póboa-Cacheiras”, e vistos os informes favorables do concelleiro
delegado de urbanismo, de data 24.01.2008 e de Intervención de data 13.02.2008, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 5.789,92 Euros.
2º) Notificar este acordo ós interesados con devolución do expediente a Intervención
para a cancelación da fianza.

2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A D. GERMÁN CONDE RAÍCES, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada na parcela nº 2080-B, sita no lugar de Francos, parroquia de Calo,
segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 54.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 21.01.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.

-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,15 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1, 5,48 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 10,0 % (P. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 66,04%. Altura do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 102.426 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.048,52 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,80 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.349,32 euros.
2.2. A Dª. ÁNGELES JIMÉNEZ JIMÉNEZ, licenza para ampliación dunha vivenda
unifamiliar illada en “O Bicudo”, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Carlos Henrique Fernández Coto.
Expediente núm: 55.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 21.12.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 266,60 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
Total: 326,60 euros.
2.3. A M.C. MAPOCA Y OTROS S.L., licenza para construción de un cerre na finca
“Chan”, situada en Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo proxecto técnico redactado
polos arquitectos G. Patiño Abuín e M. González González.
Expediente núm: 56.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento das condicións de cerre con respecto á vía pública, con unha
altura no punto medio do tramo de 90 centímetros e altura máxima de 1,30 metros no
punto mais desfavorable por razóns de pendente para a zona opaca, e unha altura total
con respecto a rasante da estrada de 2,20 metros.
-Respetará as aliñacións que figuran nas normas subsidiarias de 6,00 metros ao eixe da
pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Urbanizarase o fronte do solar de acordo coa licenza de edificación concedida.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 92,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 152,20 €.
2.4. D. MANUEL A. ARES FUENTES, licenza para construción dun cerre de 80 ml. en
Fornelos, parroquia de Raris.
Expediente núm: 57.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista púbblica, situando a base do mesmo na
mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).

-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 €.
2.5. D. JOSÉ Mª BLANCO RECAREY, licenza para construción dun cerre de 17,50 ml. en
A Igrexa, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 58.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista púbblica, situando a base do mesmo na
mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,89 €.
2.6. Dª. AURORA SANJURJO PIÑEIRO, licenza para construción dun cerre de 18 ml. en
Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 59.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 6 metros do eixe da pista púbblica, situando a base do mesmo na
mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre. A aliñación
na esquina irá facendo curva con unha liña paralela ao límite da parcela 2701 con
relación á vía pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.

-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 11,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 71,20 €.
2.7. D. JOSÉ REQUEIJO BLANCO, licenza para construción dun cerre de 35 ml. en Vilar
de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 60.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 6 metros do eixe da pista púbblica, situando a base do mesmo na
mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por
razóns de pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 21,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 71,78 €.

2.8. A D. EMILIO GROBAS MATO, licenza para reposición do tellado con tella do pais e
repicado e cintado de fachadas, en Bustelo, nº 19, parroquia de Luou.
Expediente núm: 61.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 128,15 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 188,15 euros.
2.9. A D. LEONCIO TOUCEDA RAÍCES, licenza para retellado da vivenda unifamiliar de
100 m2, en Casalonga, nº 11, parroquia de Calo.
Expediente núm: 62.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Fomento, sendo obras
imprescindibles de conservación e non permitindo obras de reestructuración nin
aumento de volume (Ref. L-550-125/07).
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas

características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
2.10. A D. JOSÉ LUIS SEGADE FERREIRO, licenza para instalación dun monolito no pk
69.330 da N-550, en As Galanas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 63.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións do linforme de Fomento (Expte. L-550-161/07).
-Dará cumprimento das aliñacións fixadas no plano das NNSS.
-Instalarase baixo a dirección técnica dando cumprimento das condicións de seguridade
en execución de obras e con garantías de estabilidade estructural.
-Dará cumprimento das condicións do artigo 104 da Lei 9/2002 de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 16,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 247,50 €.
Total: 263,50 euros.
2.11. A GAS GALICIA S.D.G., S.A., licenza para acometidas en PE-40 SDR-11 e válvula
DN-32 enterrada, na rúa Concepción Arenal, 41, en Parque Montouto.
Expediente núm: 64.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): --- €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: --- euros.
2.12. A D. JULIO GACIO TARRIO, licenza para parcelación da finca 1985 de Fixó,
parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez
Vilanova.
Expediente núm: 65.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.
Total: 180 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRORROGA.
2.13.-Visto o escrito de D. MANUEL GARCÍA FIGUEROA, de data 8.02.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 1029, no que solicita prórroga da licenza que lle
concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 23.07.2007, expediente 108/07,
para construción dun cerre de 500 metros lineais con postes e alambre, na finca situada
en Vilariño, parroquia de Vilariño, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder, en base ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa
vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
2.14.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a seguinte
relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:
AQ-80.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ SUÁREZ ARES
Nº Expediente: 1210 Data: 18.02.2008

AQ-81.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: CONSTRUCCIONES PENELAN
Nº Expediente: 1206 Data: 14.02.2008
AQ-82.- Solicitude de: SUMIDOIRO
Realizado por: BEGOÑA BESADA DIZ
Nº Expediente: 1204 Data: 12.02.2008
3º) LICENZAS DE APERTURA
4º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS E FIANZAS
5º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
5.1.CORRECCIÓN DE ERROS
O Alcalde informa aos membros da Xunta de Goberno Local que detectado erro na
redacción do acordo adoptado en sesión de 8 de febreiro de 2008, a redacción queda
como segue:
“ Considerando a importancia que ten para o enriquecemento cultural a promoción da
nosa lingua e, á vista da memoria presentada para o desenvolvemento da iniciativa
denominada CORRELINGUA , pola cal os concellos do entorno se veñen a asociar
para levar a cabo actividades de promoción e normalización lingüística durante os
vindeiros meses, e que, á súa vez, supón a contribución por parte do Concello cunha
aportación de 600€ para sufragar os gastos de organización, PROPOÑO á Xunta de
Goberno Local a aprobación da incorporación do Concello de Teo a esta inicitaiva,
aprobando ó mesmo tempo a realización dunha aportación municipal por importe de
600€, con cargo á partida 451/489.00 do Orzamento Municipal vixente.”, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º)

Aprobar a incorporación do Concello de Teo á iniciativa CORRELINGUA ,

aprobando ó mesmo tempo a realización dunha aportación municipal por importe de
600€, con cargo á partida 451/489.00 do Orzamento Municipal vixente.

6º) ROGOS E PREGUNTAS

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 21 DE ABRIL DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 21 de abril de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do 1º
Tenente de Alcalde, D. Rafael C. Sixto Edreira, por delegación da Alcaldía, co obxecto
de realizar a sesión ordinaria en primeira convocatoria, correspondente ó día da data.

ASISTENTES:
Presidente: D. Rafael C. Sisto Edreira,
Concelleiros/as: Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme Hermida Gulías, D. Andrés
Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Non asiste o Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez.
Secretaria: Dª. Mª Pilar Sueiro Castro, Adxunta a Secretaría do Concello.
Asiste: Dª Mónica I. Lado Varela, Interventora municipal
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Presidente declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
09.04.2008.
Dada conta do borrador da acta da sesión anterior, correspondente á ordinaria celebrada
o dia 9 de abril de 2008, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade dos cinco
asistentes, sendo o número legal o de seis, aprobala sen ningunha modificación e que se
transcriba o libro de actas correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As
licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
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As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A D. FERNANDO CREGO LAVANDEIRA, licenza para construción de un cerre de
200 ml. en Solláns, finca nº 2469, parroquia de Calo.
Expediente núm: 125.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 7 metros do eixe da pista principal, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual, desprazando a cuneta ata o borde do cerre e dando
continuidade con unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista secundaria
paralela a autoestrada.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-No solo rústico a altura máxima da parte opaca non rebasará un metro de alto segundo
o artigo 42.2.c) da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 124,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 184,44 €.
2.2. A D. LUIS MARTÍNEZ REY, licenza para construción de un cerre de 169 ml. en
Pontevea, finca nº 668, parroquia de Reis.
Expediente núm: 126.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre executarase con postes e aramio e situarase na mesma liña do cerre da finca
lindante nº 667.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 105,15 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 165,15 €.
2.3. A D. JOSÉ BARROS RODRÍGUEZ, licenza para construción de un cerre de 75 ml.,
con bloques, postes e arame en Carballal, finca nº 1752, parroquia de Calo.
Expediente núm: 127.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima 5 metros do eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 46,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 106,67 €.
2.4. A Dª. Mª DEL CARMEN GONZÁLEZ CONDE, licenza para construción de un cerre
de 89 ml., con bloques, postes e arame en Carballal, finca nº 1754, parroquia de Calo.
Expediente núm: 128.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a distancia e coas condicións técnicas que indique a Excma.
Deputación de A Coruña con respeto as estradas provinciais dando cumprimento das
aliñacións e deixando libre o terreo en proceso de expropiación.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 55,38 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 115,38 €.
2.5. A D. ANTONIO FUENTES FANDIÑO, en representación de PROVIFAS S.L., licenza
para construción de un cerre de 29,46 ml., segundo planos, en Vilar de Calo, parroquia
de Calo.
Expediente núm: 129.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima 4 metros ao eixe da pista pública. No caso de
muros de contención deberá tramitar nova solicitude acompañando proxecto técnico das
obras asinado por técnico competente, en base ao artigo 195.3 da Lei 9/2002.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 23,57 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 83,57 €.
2.6. A D. SANTIAGO MÉNDEZ SEOANE, licenza para construción de un cerre de 58 ml.
en Vilar de Calo, finca nº 1815, parroquia de Calo.
Expediente núm: 130.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 36,09 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 96,09 €.
2.7. A D. OCTAVIO IGLESIAS CAMPELO, en representación de ARRENDAMIENTO
TECNOLÓGICO SERVICIOS Y SOPORTE S.L., licenza para acondicionamento de local
destinado a oficinas en Galanas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 131.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-A construción deberá presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
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produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.054,82 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 283,50 €.
Total: 2.338,32 euros.
2.8. A Dª. MERCEDES GARCÍA NOVIO, en representación de ASPAMITE, licenza para
obras mínimas de mantemento e conservación do uso preexistente, no edificio de As
Galanas, parroquia de Calo, quedando exenta do pago de taxas e impostos.
Expediente núm: 132.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-As obras serán as mínimas de mantemento e conservación do uso preexistente que
indica o artigo 103 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
2.9. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para obras de instalación de
LMTS- CTC e RBT Feros- Devesa Sur (SDG 531397040052).
Expediente núm: 133.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado.
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona.
-Dará cumprimento das condicións técnicas e autorizacións da Normativa Técnica
Sectorial.
-Aportará aval que garante a reposición da obra civil a realizar na zona pública por
importe de de 900 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4.739,35 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 4.799,35 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE TITULARIDADE.
2.10.-Dada conta do escrito asinado por D. ANTONIO QUINTEIRO CANEDO, en
representación da sociedade patrimonial FERANPE S.L., de data 21.04.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3355, no que se solicita o cambio de titularidade
da licenza urbanística concedida pola Xunta de Goberno Local, en sesión de data
10.10.2006, expediente 171/06, a MAHIA INMOBILIARIA S.L., para construción dun
edificio destinado a locais comerciais na parcela EQ-SC (parcela 13), SAUR-2 Galanas,
parroquia de Calo; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.

3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Dada conta do escrito asinado por Dª ANA TERESA CRAVEIRO PARREIRA DA
GAMA, de data 14.12.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 785, do
30.01.2008, no que solicita licenza para apertura dun establecemento destinado a
estudio de paisaxismo (grupo 012- actividades profesionais), en Os Verxeles, 4,
parroquia de Oza.
Vistos, a documentación redactada pola arquitecta Cecilia Rojo Ramírez, visada polo
colexio correspondente o 29.11.2007, incluindo a certificación técnica de solidez e
seguridade, o informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de
data 8.04.2008 e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
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1º) Conceder a Dª ANA TERESA CRAVEIRO PARREIRA DA GAMA (expte. AP-2/08) a
licenza que solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
101,09 euros.
4º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA.
4.1. SEGUNDA FASE DO PLAN DE COOPERACIÓN PROVINCIAL 2007.
Vista a circular da Deputación Provincial da Coruña para elaborar a 2ª fase do Plan
Adicional 1/2007 de Cooperación Provincial (PCP) para Concellos con baixas de
licitación nas obras do PCP 2007 e con obras no Plan Complementario, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos cinco asistentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:

-

Dar a súa conformidade coa execución da nova obra na 2ª fase do PCP adicional
1/2007, comforme ó seguinte cadro:

CONCELLO

DENOMINACIÓN

TOTAL

ACHEGA

ACHEGA

PROVINCIAL MUNICIPAL
AF.ACD. PISTA
TEO

NOCEDA-CRUCEIRO

34.525,75€

34.525,75€

0,00€

VAAMONDE

4.2.

APROBACIÓN

DE

CERTIFICACIÓN

DE

OBRAS

E

FACTURA

CORRESPONDENTE.
Vista a certificación ÚNICA da obras “Abastecemento e saneamento en Cerdeira
(Vilariño) e Olveira (Reis), asinada polo contratista “Excavaciones Cernadas Valiña,
S.L.” e polo director da obra D. Ignacio Soto González, arquitecto municipal, de data
08.04.2008, acompañada da factura núm.04042008, de 08.04.2008, e visto o informe de
fiscalización de Intervención, de data 16.04.2008, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Aprobar a certificación ÚNICA da obra referenciada, por importe de: 85.527,00
euros, e a correspondente factura núm. 04042008, de data 08.04.2008 por importe de
85.527,00 euros.
4.3. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.
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Vista a Orde do 18 de marzo de 2008, da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas
á prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa
convocatoria, publicada no DOGA nº 60 do 28.03.2008, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Solicitar unha axuda ó abeiro da mencionada Orde, de acordo co cadro que a
continuación se transcribe:

PLAN CONCERTADO 2008 - SOLICITUDE CONCELLO DE TEO
Total custo

Programa / Proxecto

CCAA - Plan Concertado

Concello

Remanente

Programa de orientación, asesoramento e información

142.694,06 €

140.394,06 €

94.064,02 €

46.330,04 €

0,00 €

2.300,00 €

1.541,00 €

759,00 €

0,00 €

24.683,49 €
49.933,03 €
10.950,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
2.134,60 €
600,00 €

32.900,00 €

0,00 €

0,00 €

20.100,00 €
0,00 €
2.010,00 €

9.900,00 €
0,00 €
990,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

3.048,50 €
8.778,34 €
8.040,00 €
4.711,44 €
1.604,65 €

1.501,50 €
4.323,66 €
3.960,00 €
2.320,56 €
790,35 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

12.060,00 €

5.940,00 €

0,00 €

10.779,76 €

5.309,44 €

0,00 €

100.000,00 €
100.000,00 €
562.081,85 €

22.855,60 €
23.269,72 €
213.816,39 €

0,00 €
0,00 €
2.734,60 €

Proxecto: servizo de información e asesoramento
Proxecto: mantemento e formación permanente do persoal de servizos sociais

Programa de axuda no fogar e apoio á unidade de convivencia 250.745,26 €
Proxecto: Servizo de axuda no fogar municipal
74.798,46 €
151.312,20 €
21.900,00 €
2.134,60 €
600,00 €

Subproxecto: prestacións básicas dos servizos sociais de atención primaria
Subproxecto: prestación para persoas valoradas como dependentes

Proxecto: Xantar a domicilio
Proxecto: voluntariado de compañía e biblioteca na casa
Proxecto: atención farmacéutica domiciliaria

50.114,97 €
101.379,17 €
10.950,00 €
0,00 €
0,00 €

Programa ANTA - Servizo Municipal de Transporte Adaptado

32.900,00 €

32.900,00 €

ANTA - Servizo municipal de Transporte Adaptado

Programa de inserción social

33.000,00 €
30.000,00 €
0,00 €
3.000,00 €

Proxecto: Emerxencia social
Proxecto: Intervención comunitaria para a prevención
Subproxecto: prevención no ámbito educativo - escola de nais/pais

Programa de fomento da cooperación social

39.079,00 €

4.550,00 €
13.102,00 €
12.000,00 €
7.032,00 €
2.395,00 €

Proxecto: palabras maiores
Proxecto: terapia ocupacional (artes plásticas)
Proxecto: coñece o teu país
Proxecto: BailoTeo
Proxecto: Roupeiro municipal

Programa de aloxamento alternativo 18.000,00 €
Aloxamento alternativo

18.000,00 €

Programa de desenvolvemento do pobo xitano

16.089,20 €

16.089,20 €

Desenvolvemento do pobo xitano

Investimento
Proxecto de adecuación e acondicionamento do centro de Oza
Proxecto de adecuación e acondicionamento do centro de Rarís
TOTAIS

246.125,32 €
122.855,60 €
123.269,72 €
778.632,84 €

2º) Dar conta ó Pleno deste acordo na primeira sesión que se celebre.

4.4. APROBACIÓN DE PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE.
Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade e
saúde da obra “Adecuación do entorno da igrexa de S. Martiño e Rúa de Francos ata a
ponte medieval”, de data 21.04.2008, e o correspondente plan de seguridade e saúde, a
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Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda aprobar dito plan.
5º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulou ningunha.

Sendo as quince horas dase por rematada a sesión da que eu, Secretaria, estendo acta
que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A ADXUNTA A SECRETARÍA

Mª Pilar Sueiro Castro
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 5 DE MAIO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 5 de maio de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Mª Pilar Sueiro Castro, Adxunta a Secretaría do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
21.04.2008.
Dada conta do borrador da acta da sesión anterior, correspondente á ordinaria celebrada
o dia 21 de abril de 2008, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade, aprobala sen
ningunha modificación e que se transcriba o libro de actas correspondente.

2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
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2.1. A Dª. MARÍA JESÚS CAJARAVILLE PEREIRA, licenza para construción dunha
vivenda unifamiliar illada no lugar de Mallos, parroquia de Teo, segundo proxecto
redactado polos arquitectos Manuel Cid Rodríguez e Javier Rivadulla Montaña.
Expediente núm: 134.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo cos proxectos presentados, visados no colexio oficial de
arquitectos en datas 29.01.2008 (básico) e 12.03.2008 (execución).
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-A vivenda quedará recuada respecto aos lindeiros unha distancia maior de 3 metros
incluidos os beirados da vivenda.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: CID-RIVADULLA.
-Arquitecto técnico director: MARÍA PAZ PÉREZ SUÁREZ.
-Edificabilidade: 0,23 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 5,29 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 19% (P. Neta). Recuamento á aliñación:
>8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 29º.
Altura do cumio: <3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 98.600 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.972,00 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 183,33 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.092,00 euros.
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2.2. A D. FERNANDO ROMERO BALEATO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada no lugar de Solláns, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado
pola arquitecta Cruz Louzao Pernas.
Expediente núm: 135.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo cos proxectos presentados, visados no colexio oficial de
arquitectos en datas 19.02.2008 (básico) e 8.04.2008 (execución).
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: CRUZ LOUZAO PERNAS.
-Arquitecto técnico director: BEATRIZ GARCÍA FERNÁNDEZ.
-Edificabilidade: 0,25 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+A 4,34 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20% (P. Neta). Recuamento á aliñación:
>8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3,60 m. Pendente máxima de cuberta:
<80%. Altura do cumio: <3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 73.490,11 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.469,80 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 1.649,80 euros.
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2.3. A D. CARLOS COUSO RÍO, licenza para ampliación dunha vivenda unifamiliar
illada (expte 381/05), situada en Vilar do Medio, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Carlos Otero Schmitt.
Expediente núm: 136.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos
en data 28.02.2008.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: CARLOS OTERO SCHMITT.
-Arquitecto técnico director: --Edificabilidade: 0,18 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+BC 3,57 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20% (P. Neta). Recuamento á aliñación:
>6 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: Medianera existente. Pendente máxima
de cuberta: 25º. Altura do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 85.000 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.700,00 – 1.100,00 =
600,00 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
Total: 660,00 euros.
2.4. A D. MANUEL RODRÍGUEZ LAREO, licenza para demolición de tabiques,
alicatados, lavabo, tuberías e pintado de fachada, no lugar de Cobas s/n, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 137.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas de mantemento e conservación do uso preexistente que
indica o artigo 103 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da dita Lei, de xeito que calquera actuación que
puidera afectar á percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse ás
condición de estética e integración ambiental do núcleo existente.
-Cumpriranse tódalas normas de seguridade en execución de obras que indica a
normativa vixente realizándoas baixo a dirección de técnico competente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 150,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 210,00 €.
2.5. A D. MANUEL LAREO PÉREZ, licenza para construción dun garaxe de 25 m2 na
finca nº 14-B de O Coto, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 138.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 3 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-A construción auxiliar será exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornisa non
superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a
calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha
ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta; a pendente máxima da cuberta será
menor do 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
2.6. A D. MANUEL FRANCISCO FACAL ZAS, licenza para ampliación de garaxe da
vivenda nº 36, no lugar de Fornelos, parroquia de Raris.
Expediente núm: 139.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Serán obras de estructura sinxela que respondan as condicións da ordenanza de núcleo
rural tradicional NT-G1 das normas subsidiarias sen superar o 3% da parcela neta e con
un límite de 30 m2.
-As obras retranquearanse unha distancia mínima de 3 m. a lindeiros e 6 m. ao eixe da
pista pública.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
2.7. A D. FRANCISCO JAVIER MIRÁS BEIROA, licenza para construción dun galpón
para usos agrícolas de 25 m2 e instalación de tubos para pluviais na cuneta no lugar de
Casal, parroquia de Calo.
Expediente núm: 140.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Galpón:
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-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
Tubos:
-A tubería terá un mínimo de 40 centímetros de diámetro e desprazarase ata o borde do
cerre.
-Instalaranse arquetas con rexistro practicable con reixa cada 6 metros de longo.
-Reparará o pavimento entre a tubaxe e o borde da pista con material similar ao
existente na vía pública, quedando na mesma cota que a pista.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 81,95 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 141,95 euros.
2.8. A D. MANUEL BOUZAS LOUZAO, licenza para acondicionamento dun local
destinado á venda e reparación de artigos de prata, en edificio As Palomas, L-5, baixo,
parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 141.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras executaranse de acordo coa documentación presentada, dando cumprimento
das condicións do Decreto 35/2000 de accesibilidade e supresión de barreiras
arquitectónicas.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
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-A construción deberá presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Non se iniciará a actividade ata a aprobación da licenza de apertura correspondente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 432,61 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 492,61 euros.
2.9. A Dª. MÓNICA GOLÁN MÍGUEZ e Dª. SONIA GOLÁN MÍGUEZ, licenza para
acondicionamento dun local destinado a perruquería, en edificio Las Camelias, B-1, P2, baixo, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 142.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento do Decreto 35/2000 de accesibilidade e supresión de barreiras
arquitectónicas.
-Dará cumprimento de tódalas medidas de seguridade na execución de obras de acordo
coa lexislación vixente.
-A construción deberá presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Non se iniciará a actividade ata a aprobación da licenza de apertura correspondente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 57,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 117,00 euros.
2.10. A JAYMAR PELUQUEROS S.L., licenza para acondicionamento dun local
destinado a perruquería, en edificio As Palomas, baixo 5, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 143.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da dita Lei, de xeito que calquera actuación que
puidera afectar á percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse ás
condición de estética e integración ambiental do núcleo existente.
-A construción deberá presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Dará cumprimento da Lei 8/1997 de supresión de barreiras arquitectónicas e do
Decreto 35/2000 que a desenrola, para o acceso e uso do local, facendo as
modificacións correspondentes no proxecto presentado.
-Non se iniciará a actividade ata a aprobación da licenza de apertura correspondente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 66,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 126,00 euros.
2.11. A D. FELIPE BLANCO VILA, licenza para acondicionamento dun local para cafébar en Montouto, edificio Estivada, B-2, nº 17 D, parroquia de Cacheiras, segundo
proxecto redactado polo técnico Alfonso Javier Iglesias Correa.
Expediente núm: 144.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
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-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial e do dictamen ambiental do
expte MA962A 2008/000342-1, de data 15.04.2008.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 342,71 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 402,71 euros.
2.12. A D. JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ EN NOME DE DOCE VECIÑOS, licenza para
reparación e mantemento de depósitos de auga potable por razóns de seguridade e
salubridade en Nespereira, parroquia de Luou.
Expediente núm: 145.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas de mantemento e conservación do uso preexistente que
indica o artigo 103 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Cumpriranse tódalas normas de seguridade en execución de obras que indica a
normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 144,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 204,00 €.
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2.13. A Dª. Mª INMACULADA SÁNCHEZ NOVO, licenza para construción de un cerre
de 75 ml. e un galpón agrícola de 28 m2 en Chaves-A Ramallosa, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 146.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Cerre:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
Galpón:
-Retranquearase un mínimo de 3 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista
municipal.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cúmio 4,00 metros.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Situarase na parte posterior da finca (dentro da zona clasificada como núcleo rural
tradicional NT-2) e a ocupación máxima non superará o 2% da parcela neta.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 126,05 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 186,05 €.
2.14. A D. JUAN RAMÓN CASAIS PEREIRA, licenza para cerre da finca con muro,
postes de formigón e malla metálica de uns 86 ml., entubar cuneta de 25 metros e un
galpón de 25 m2 en Sebe, finca nº 2035, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 147.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Cerre:
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-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre do artigo 42.1.c) da Lei 9/2002 para solos
rústicos, de xeito que non supere un metro de alto.
Tubo:
-A tubería terá un diámetro mínimo de 40 centímetros e situarase á distancia de 4,50
metros do eixe da pista, instalando unha arqueta de rexistro con reixa cada 6 metros e
afirmando a parte superior do mesmo deixándoa na mesma cota que a pista actual dando
continuidade as augas da cuneta.
Galpón:
-Axustaranse á normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 129,73 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 189,73 €.
2.15. A Dª. Mª DE LOS ÁNGELES PRECEDO LORES, licenza para reparación dun cerre
de 45 ml. existente entre lindeiros, con bloques e tela metálica, na finca nº 663 de
Seoane, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 148.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán sobre o cerre existente na parte posterior da finca e dando cumprimento
das ordenanzas das normas subsidiarias e do artigo 104 da Lei 9/2002 de xeito que a
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banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 27,98 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 87,98 €.
2.16. A D. JOSÉ CAJARAVILLE SANDÁ, licenza para cerre entre lindeiros de 60 ml. e
rampa de acceso de 4 metros, en Reboredo, finca nº 19, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 149.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase a 5 metros do eixe de calquera pista municipal,
cunha altura máxima de 1,50 metros na parte cega.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 €.
2.17. A Dª. PILAR CAROLINA CAAMAÑO LIÑARES, licenza para construción de un
cerre de 50 ml. na Xesta, finca nº 1742 de Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 150.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
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-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Contará coa autorización de Fomento en relación coa liña FFCC Santiago-Vigo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 €.
2.18. A Dª. JOAQUINA GRACIOSA FERREIRO OTERO, licenza para construción de un
cerre de 20 ml. con postes e alambre en A Pedreira, parroquia de Calo.
Expediente núm: 151.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 4 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 72,44 €.
2.19. A D. BENJAMÍN ROÓ MOLEDO, licenza para construción de un cerre de 95 ml.,
con postes e rede metálica en Os Tilos, parroquia de San Francisco de Asis.
Expediente núm: 152.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Darase cumprimento das condicións de cerre da Lei 9/2002 para solos rústicos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,11 €.
2.20. A D. JOSÉ ANTONIO CARDOSO PAZOS, licenza para construción de un cerre de
216 ml., con bloques, postes e arame en Noceda, finca nº 42, parroquia de Teo.
Expediente núm: 153.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista, situando a base do cerre na mesma cota
que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-No solo rústico a altura máxima da parte opaca non rebasará un metro de alto segundo
o artigo 42.2.c) da Lei 9/2002.

15

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 134,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 194,40 €.
2.21. A Dª. AURELIA RODRÍGUEZ DOEYO, licenza para construción de un cerre de 50
ml., nas fincas situadas en Castres, segundo plano, parroquia de Oza.
Expediente núm: 154.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Dará cumprimento das condicións que indique a Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transportes en relación coa estrada AG-56 e posible zona de
servidume na alternativa a estrada autonómica AC-841.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-O resto do cerre cumprirá as condicións do artigo 42.1.c) da Lei 9/2002 non podendo
superar a parte opaca a altura de 1 metro que se deberá realizar con materiais
tradicionais do medio rural.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 €.
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2.22. A D. DAVID BUJÁN SOUTO, licenza para construción de un cerre de 40 ml. nas
fincas situadas en Vilaverde-monte, segundo plano, parroquia de Calo.
Expediente núm: 155.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre executarase con postes e tela no fronte das fincas 113 e 114 a unha distancia
mínima de 5 metros o eixe da pista municipal.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,89 €.
2.23. A Dª. Mª TERESA CASTELAO BOTANA, licenza para construción de un cerre de
250 ml., nas fincas situadas en A Silva, segundo plano, parroquia de Lampai.
Expediente núm: 156.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-O resto do cerre cumprirá as condicións do artigo 42.1.c) da Lei 9/2002 non podendo
superar a parte opaca a altura de 1,5 metros que se deberá realizar con materiais
tradicionais do medio rural.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 155,55 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 215,55 €.
2.24. A Dª. ALCIRA SISTO BARREIRO, licenza para construción de un cerre de 70 ml.,
con unha ringleira de bloques, postes e alambre en Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 157.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 4 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 €.
2.25. A Dª. MARÍA JESÚS PEROL VILLAVERDE, licenza para construción de un cerre
de 110 ml., na finca nº 1570 en Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 158.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá cumprir as condicións do artigo 42.1.c) da Lei
9/2002 non podendo superar a parte opaca a altura de 1 metro que se deberá realizar con
materiais tradicionais do medio rural.
-Executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de
formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-O fronte do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).

18

-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 68,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 128,44 €.
2.26. A Dª. Mª ELENA GÓMEZ SÁNCHEZ, licenza para construción de un muro de
contención na finca nº 326 de Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 159.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento das condicións da autorización de Fomento en relación coa
estrada N-550.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,96 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,96 €.
2.27. A D. JOSÉ Mª RODRÍGUEZ GARCÍA, licenza para obras de retellado dunha
vivenda de 180 m2 en Castres, parroquia de Oza.
Expediente núm: 160.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
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características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 112,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 172,00 euros.
2.28. A D. MANUEL E. NOGUEIRA GARABAL, licenza para obras de retellado dunha
vivenda de 130 m2, revestido e pintado exterior de 135 m2 en Devesa, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 161.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Respetará estrictamente as pendentes da cuberta e o sistema constructivo actual.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
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antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 122,98 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 182,98 euros.
2.29. A D. JOSÉ IGLESIAS OTERO, licenza para cubrir estructura existente de cuberto
anexo á vivenda de uns 80 m2, para evitar entrada de auga en Penelas, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 162.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-As obras serán as míminas para mantemento e conservación do uso preexistente en
base ao artigo 103.2 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Respetará estrictamente as pendentes da cuberta e o sistema constructivo actual.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 euros.
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2.30. A D. JOSÉ MANUEL SOBREDO SIGÜEIRO, licenza para segregación da finca 146
de Regoufe, parroquia de Luou, en tres parcelas, segundo proxecto redactado polo
enxeñeiro técnico agrícola Juan Manuel Hermida Vázquez.
Expediente núm: 163.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.
Total: 180 euros.
2.31. A D. MANUEL ALVAREZ LOSADA, en representación de RESIDENCIAL
VALLE DE LA RAMALLOSA S.L., licenza para parcelación das fincas situadas en A
Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo documentación asinada polo técnico Manuel
Alvarez Losada.
Expediente núm: 164.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado, dando cumprimento das aliñacións
oficiais das normas subsidiarias e materializando as cesións correspondentes a viais
públicos.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Dada conta do escrito asinado por D. ANDRÉ FERNÁNDEZ DÍEZ, en representación
de VICDRE S.L., de data 25.01.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 633, do
1.02.2007, no que solicita licenza para apertura dun establecemento destinado a
enmarcación de cuadros (epígrafe 975), en Cacheiras, edificio O Dolmen, portal 3,
baixo 4.
Vistos, a documentación redactada polo enxeñeiro técnico industrial Javier Pacoret
Balsa, visada polo colexio correspondente o 9.01.2007 e o 11.05.2007, incluindo a
certificación técnica de solidez e seguridade, o informe favorable da Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade de data 18.04.2008 e demais documentación
obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ANDRÉ FERNÁNDEZ DÍEZ, en representación de VICDRE S.L. (expte.
AP-3/08) a licenza que solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
59,40 euros.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
3.2.- Escrito de Dª. ANA PRIETO BERTOLEZ, CIF/NIF: 34.605.355-S (expte. 19/06), de
data 19.10.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 8961, solicitando licenza
para o establecemento dunha farmacia.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 22.04.2008 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 8.04.2008,
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segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dunha farmacia, a emprazar en Casalonga, 10, parroquia de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
3.3.- Escrito de Dª. MARÍA INMACULADA CARRO CAJARAVILLE, CIF/NIF:
44.841.922-H (expte. 15/07), de data 21.12.2007, con rexistro de entrada no Concello
núm. 10.032, do 27.12.2007, solicitando licenza para o establecemento dunha tenda de
alimentación.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 5.05.2008 e o informe
favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 6.03.2008, segundo
os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e
perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dunha tenda de alimentación, a emprazar en Bustelo, parroquia de Luou.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
3.4.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. FELIPE BLANCO VILA, CIF/NIF:
44.839.849-S (expte. 14/07), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a
café bar, a emprazar en Cacheiras, Edificio Estivada, bloque 2, nº 17, baixo D e dada
conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 15.04.2008, calificando dita
actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. FELIPE BLANCO VILA, a licenza provisional para o establecemento
dun local destinado a café bar, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos
seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do expediente núm.
MA962A 2008/000342-1:
3.4 -.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
5.1 -.En caso de dispoñer de fornos: Para a evacuación dos fumes e gases procedentes
da instalación deberase contar cun shunt independiente o do resto do edificio, e o
conducto de evacuación deberá supera-la cumbreira do edificio.
5.5 -.A expulsión ó exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os
viandantes.
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6.6 -.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e
10/1997 (D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro
pola que se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista
europea de residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os
residuos, tendo en conta a recollida selectiva de lixo.
6.15 -.Os aceites usados de orixe alimentaria serán entregados no punto limpo ou a
outro xestor autorizado.
Outros requisitos:
9.2 -.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS E FIANZAS.
4.1. Dase conta do escrito asinado por D. Manuel Ferreira Rodríguez, en representación
da empresa “PROMOCIONES VAL DO CASAL”, de data 02.01.2008, con rexistro de
entrada nº 5 de 02.01.02008 no que solicita que lle sexa devolta a fianza que tén
depositada, mediante aval bancario, polo importe de 19.033,96€ e presentada como
garantía das obras de urbanización de catro vivendas unifamiliares en Insua-Luou.
Tendo en conta que o interesado rematou tres das vivendas, contando coa preceptiva
licenza de primeira ocupación e quedando pendente a cuarta, e que presentou, en data
22.04.2008 aval por importe de 4.758,49€, correspondente á diferenza das obras que lle
faltan por executar.
Visto o informe favorable do concelleiro delegado de urbanismo, e de Intervención, de
data 22.04.2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza antedita.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

5º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
5.1. FINALIZACIÓN DE CONTRATO.
Dase lectura á proposta da Alcaldía, que copiada literalmente, dí o que segue:

24

“Visto

o contrato asinado por este Concello coa empresa “Limpiezas Magdaleno

Morillas e Hijos, S.L.” en data 24 de maio de 2005, para a prestación do servizo de
limpeza do colexio da Ramallosa, Casa do Concello con anexos, local sociocultural con
anexos, xulgado de paz e policía, e de conformidade co establecido na cláusula 3ª de
dito contrato, que establecía un prazo de execución de dous anos, e no artigo 198 do
Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido
da Lei de Contratos da Administración Pública,
PROPOÑO
Que a Xunta de Goberno Local adopte o acordo de finalizar o contrato coa mencionada
empresa, con efectos ó 31 de maio de 2008, notificando dito acordo á empresa
“Limpiezas Magdaleno Morillas e Hijos, S.L.”.

A Xunta de Goberno Local, por unnaimidade, acorda:
1º) Aprobar a proposta da alcaldía arriba transcrita.
2º) Notificar este acordo á empresa “Limpiezas Magdaleno Morillas e Hijos, S.L.”.

5.2. CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A CREACIÓN DUN LOCAL DE
ENSAIO.
Vista a documentación obrante no expediente, que inclúe o informe preceptivo de
Intervención de existencia de crédito suficiente nos vixentes orzamentos de 2008, a
Xunta de Goberno Local, por unnimidade acorda:
1º) Aprobar o contido do convenio de colaboración remitido pola Vicepresidencia da
Igualdade e o Benestar para levar a cabo a creación dun local de ensaio con estudo de
gravación, así como o seu equipamento, que estará ubicado na planta baixa da antiga
escola de Calo.
2º) Remitir certificación do presente acordo á Vicepresidencia da Igualdade e o
Benestar para que se poida proceder á sinatura do mesmo.

5.3. MANIFESTO POLA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.
Pola Alcaldía proponse a adhesión ó manifesto pola normalización lingüística, que
copiado literalmente dí o que segue:
“As persoas e entidades que apoiamos a manifestación nacional “Polo dereito a
vivirmos en galego” este 18 de maio de 2008, declaramos:

25

1) Consideramos que vivir en galego é un dereito inalienábel das persoas na
Galiza, e un dos dereitos humanos elementais que temos como pobo.
Lembramos que o galego é o único idioma natural de Galiza, e que mesmo o
Estatuto de Autonomía o cualifica como “a lingua propia” do país, o que nos
une como galegas e como galegos. O pobo galego ten dereito a que a súa lingua
ocupe todos os ámbitos da vida social propios de calquera idioma, con dignidade
e con normalidade.
2) Consecuentemente, deben existir as garantías para podermos vivir en galego, o
que exixe compromisos, así como a aplicación e a adopción das disposicións
legais necesarias por parte das Administracións públicas.
3) Denunciamos e alertamos contra os que, apuntándose agora á defensa dun
suposto bilingüismo, un bilingüismo dunha soa cara, pretenden unicamente o
mantemento da diglosia e a desaparición do galego. Ou, o que é o mesmo, a
negación do dereito colectivo á normalidade de usos da nosa lingua en todos os
ámbitos.
4) Chamamos ao compromiso persoal de todas e todos coa lingua galega. Usémola
en todos os ámbitos: comezando pola familia, coas nosas nenas e nenos, no noso
traballo, nas relacións coa administración, no noso tempo de lecer, etc. O futuro
do galego depende de nós.”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda adherirse ó manifesto arriba
transcrito, enviando certificación deste acordo á Mesa pola normalización
Lingüística.
5.4. EMISIÓN DE INFORME.
En referencia ó requerimento feito por Augas de Galicia, relativo ó expediente que
tramitan de solicitude de autorización de obras de construcción dunha vivenda
unifamiliar na zona de policía do Río Tella, no lugar de A Ramallosa, na parroquia de
Lucí (Sta. Mariña), no Concello de Teo (Clave: DH.W15.24362), e de acordo co
disposto no artigo 58.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local, modificada pola Lei 11/1999 de 21 de abril, e segundo o establecido nos artigos
82 e 83 da Lei 30/1992 de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda informar favorablemente dito expediente.
5.5. APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE
LIMPEZA DOS PAVILLÓNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS DE A RAMALLOSA,
CALO E OS TILOS.
Dada conta do expediente para a contratación do servizo de limpeza dos pavillóns
deportivos municipais de A Ramallosa, Calo e Os Tilos, cun presuposto de contrata de
50.000 euros, ive incluido, tramitado en virtude de providencia da Alcaldía do 10 de
abril de 2008, visto o informe de Intervención, polo Sr. Alcalde proponse que a obra
sexa contratada polo sistema de procedemento negociado, prestando aprobación ós
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pregos de cláusulas administrativas, autorizando o gasto con cargo á partida do
presuposto de 2008:452/227.06.
Sometida a votación a proposta da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e técnicas para a contratación do
servizo de limpeza dos pavillóns deportivos municipais de A Ramallosa, Calo e Os
Tilos, cun presuposto de contrata de 50.000 euros, ive incluido, que se transcriben a
continuación:
“PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA CONTRATAR
MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE O
SERVIZO DE LIMPEZA DOS PAVILLÓNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS DE
RAMALLOSA, CALO E OS TILOS
1.-REXIME XURÍDICO E OBXECTO
O Concello de Teo saca a procedemento negociado con publicidade, conforme o
disposto nos arts. 158 e 161 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector
Público, e de acordo co disposto no artigo 10 en relacion có Anexo II que considera
como contratos de servicios, entre outros, os de limpeza de edificios, a contratación do
seguinte servicio: Servizo de limpeza dos pavillóns deportivos municipais de
Ramallosa, Calo e Os Tilos
Estes servizos executaránse conforme ó Prego de Condicións Técnicas.
2.-DURACION DO CONTRATO E REVISIÓN DE PREZOS.Conforme ós prazos que se establecen no art.279 da Lei 30/2007, a duración do contrato
será de dous anos dende a súa formalización. Non obstante poderá prorrogarse por
períodos de igual duración, por mutuo acordo das partes, nun prazo de tres meses
anteriores á finalización daquel, sen que a duración total do contrato, incluídas as
prórrogas, poida exceder de seis anos anos. As prórrogas non poderán ser concertadas
aillada ou conxuntamente, por prazo superior ó fixado orixinariamente.
O prezo do contrato revisarase conforme o IPC (máx. 85% do índice) a partires da
primeira prórroga do contrato, nos termos que indica o artigo 78.3 c) da Lei 30/2007.

3.-PRECIO DA LICITACION E PARTIDA ORZAMENTARIA.
O orzamento global ascende á contía de 50.000 €, por dous anos de duración, isto é
25.000€ anuais, IVE engadido.
Os licitadores presentarán proposicións á baixa. O gasto imputarase á partida
orzamentaria 452/227.06.
4.-GARANTIA.Ó ter carácter de potestativa a esixencia de garantía provisional que surtirá efectos ata o
momento da adxudicación, non se esixe a constitución de garantía provisional.
A garantía definitiva fíxase no 5 por 100 do importe da adxudicación (IVE excluído)
que deberá acreditarse no prazo que marca o artigo 87 en relacion ó 135.4 da Lei
30/2007. En caso contrario declararase decaída a adxudicación.
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O prazo para a devolución da garantía dado o tipo de contrato de que se trata será de
dous meses dende a data da súa finalización. Durante este prazo o adxudicatario virá
obrigado a deixa-los locais na situación que se atopaban cando se fixo cargo deles.
5.-FORMA DE PAGO.Efectuaráse por mensualidades vencidas, previa presentación da factura correspondente
e con cargo ás cantidades consignadas expresamente no Orzamento.
6.-PRESENTACION DE PLICAS E DOCUMENTACIÓN..-Proposicións: documentación. Presentaránse na Secretaría do Concello, entre as
nove e as catorce horas, no prazo de 15 días a contar dende o seguinte ó da inserción do
edicto de licitación no boletín oficial da provincia. A presentación farase en sobre
pechado no que figurarará a inscripción "Proposición para tomar parte no
procedemento negociado con publicidade para a contratación do: Servizo de limpeza
dos pavillóns deportivos municipais de Ramallosa, Calo e os Tilos”
As proposicións axustaranse ó modelo que se inserta ó final.
.1.-Sobre A: Subtitulado "oferta económica".
O seu contido será a proposición económica formulada estrictamente conforme ó
modelo que figura neste Prego.
.2.-Sobre B: Subtitulado "documentación e referencias técnicas”
O seu contido será a seguinte:
OFERTA ECONÓMICA
As proposicións axustaránse ó seguinte:
D.-----, con domicilio en ------ e D.N.I. nº -----, por sí (ou coa representación que
ostente), enterado da contratación por procedemento negociado con publicidade dos
servizos de: limpeza dos pavillóns deportivos municipais de Ramallosa, Calo e Os
Tilos ofrécese e comprométese a cumprir co obxecto do contrato polas seguintes
cantidades:
................................* (en número e letra) euros.
(Lugar, data e sinatura).

DOCUMENTACIÓN:
A) Documento acreditativo da capacidade das empresas.
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, Pasaporte ou documento que o
substitúa.
A-2) Persoas xurídicas: Escritura de Constitución ou Modificación no seu caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fora esixible conforme á lexislación
mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fora: Escritura ou documento de constitución,
de modificación, estatutos ou acto fundacional, no que conste as normas polas que se
regula a súa actividade, inscritos, no seu caso no correspondiente Rexistro Oficial. Fotocopia da Tarxeta de Código de Identificación Fiscal (CIF), debidamente
compulsada.
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A-3) Empresas non españolas de Estados Membros da Unión Europea.
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión
Europea acreditaráse mediante a inscrición nos rexistros profesionais ou comerciais, con
presentación das certificacións que se indican no Anexo 1 do Real Decreto 390/96, en
función dos diferentes contratos, ou declaración xurada, segundo o artigo 61.2 da Lei
30/2007.
A.4) Empresas non españolas de estados signatarias do acordo sobre o espacio
económico europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).
A capacidade de obrar das empresas non españolas dos Estados Signatarios do acordo
sobre o Espacio Económico Europeo acreditaráse mediante a inscrición nos Rexistros
profesionais ou comerciais ou con presentación das certificacións que se indican no
Anexo 1 do Real Decreto 390/96, en función dos diferentes contratos.
A-5) Restantes empresas extranxeiras.
1.- A capacidade das empresas extranxeiras non comprendidas nos apartados anteriores,
acreditaráse mediante certificación expedida pola respectiva representación diplomática
española na que se faga constar que figura inscrita no Rexistro Local profesional,
comercial ou análogo, ou no seu defecto que actúa con habitualidade no tráfico local no
ámbito das actividades ás que se extende o obxeto do contrato.
2.- Ademáis:
A) Se a empresa é dun país sinatario do Acordo sobre Contratación Pública da
Organización Mundial do Comercio, deberá xuntarse informe da representación
diplomática española sobre a condición de Estado sinatario do acordo sobre
Contratación Pública da Organización Mundial do Comercio.
B) Se a empresa non é dun país signatario de dito acordo deberá xuntarse o informe de
reciprocidade emitido pola respectiva representación diplomática española a que se
refire o art. 44.1da Lei 30/2007 (relativo a que o Estado de procedencia da empresa
extranxeira admite á súa vez a participación de empresas españolas na contratación coa
Administración en forma sustancialmente análoga)
B) Poderes: Cando o licitador non actúe no nome propio ou se trate de sociedade ou
persoa xurídica, deberá xuntarse poder notarial para representar á persoa ou entidade do
que no seu nome concorre perante a Administración contratante.
C) Bastanteo de poderes: Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula,
deberán bastantearse previamente polo Secretario da Corporación ou funcionario
habilitado.
D) Declaración expresa de que a Empresa interesada non se atopa incursa en
ningunha das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artígo
49 da Lei 30/2007.
E) Certificación ou recibo acreditativo do pago do Imposto de Actividades
Económicas correspondente á actividade concreta sobre a que se presenta a oferta.
F) Certificación ou documento acreditativo de que o contratista se atopa ó corrente
no cumprimento das súas obrigas tributarias e da Seguridade Social. Non obstante,
os licitadores poderán presentar unha declaración responsable na que fagan constar que
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a Empresa se atopa ó corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias e da
Seguridade Social.
G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica.
Os licitadores deberán acreditar a solvencia económica e financieira por calqueira dos
medios ós que se refire o art. 64 da Lei 30/2007.
A solvencia técnica acreditarase mediante:
1) a relación dos servizos executados no curso dos últimos tres anos, indicando datas,
importes e destinatarios, a que se lle xunten os certificados a que fai referencia o artigo
67 a) da Lei 30/2007.
2) indicación do persoal técnico ou das unidades técnicas que participan no contrato.
3) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para
a execución dos traballos.
H) Declaración xurada de que a empresa suscribirá un seguro de responsabilidade
civil para responder de tódolos danos materiais e personais que se ocasionen como
consecuencia do cumprimento do contrato. No caso de resultar adxudicataria a
empresa deberá presentar proposta póliza do seguro na Secretaría da Corporación no
prazo de catro días a contar dende o día seguinte o da notificación da adxudicación e a
poliza no plazo dun mes. Se a Administración considera que dita póliza non cubre
suficientemente as responsabilidades que se derivan do contrato solicitará o Contratista
que modifique ou amplie a mesma no prazo de oito días advertíndolle que no caso
contrario producirase a resolución do contrato con pérdida da fianza.
I) Para as empresas estranxeiras, a declaración de someterse á xurisdicción dos
xulgados e tribunais españois, segundo o artigo 130.1d) da Lei 30/2007.
En canto ás REFERENCIAS TÉCNICAS:
Conterá os xustificantes dos criterios para a adxudicación, e ademáis:
a) Informe de servizos de natureza análoga nos que se acredite que prestaron servizos de
naturaleza análoga. O modelo axustarase o seguinte: "Don..... (cargo que ocupa)
responsable da área ou servizo de ....informo que a Empresa ..... realizou ou realiza a
plena satisfación a prestación do servios de.....desde a data da súa adxudicación que o
foi o día ....
En.....a.....de....de..
O responsable
b) Programa de execución dos traballos.
.-Documentos: orixinais e copias cotexadas.
Os documentos que se acompañen ás proposicións deberán de ser orixinais. Non
obstante, admitiranse fotocopias dilixenciadas polo Secretario ou funcionario en quen
delegue, nas que se faga constar que foron compulsados dos seus orixinais.
7.-CONSTITUCION DA MESA E APERTURA DE PLICAS. ADXUDICACIÓN
PROVISIONAL E DEFINITIVA.Constituirase unha mesa de contratación, de acordo co establecido no artigo 295.1 da
Lei 30/2007, de 30 de outubro.
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7.1.- A Mesa de Contratación estará composta por:
Presidente:
Vocais :

O Alcalde ou concelleiro en quen delegue
A Secretaria municipal ou funcionario/a que legalmente a substitúa
A Interventora Municipal
O coordinador de actividades deportivas do Concello
A concelleira de Cultura e Deportes
Un concelleiro da oposición.

Secretario: Un/ha funcionario/a municipal
7.2.- A Mesa de contratación celebrará o acto público de apertura de proposicións o
terceiro día hábil posterior á finalización do prazo de presentación de proposicións; no
despacho da Alcaldía do Concello ás doce horas. Cualificará previamente a
documentación e referencias técnicas.-sobre B, presentada en tempo e forma polos
licitadores, e o secretario certificará a relación de documentos que figuran en cada un
deles. Se a Mesa observa defectos ou omisións emendables concederá un prazo de tres
días hábiles para que o licitador os repare.
No caso que a Mesa de contratación considere oportuno requirir calquera tipo de
aclaración sobre os documentos ou certificados presentados, poderá solicitar ao
empresario outros documentos, concedéndoselle un prazo de tres días hábiles. A
valoración das referencias técnicas efectuarse previo informe técnico.
Posteriormente se procederá á apertura do sobre A.- oferta económica. Unha vez
efectuada a valoración total, a mesa de contratación elevaralle a acta e a proposta que
corresponda ao órgano de contratación.
O órgano de contratación efectuará a adxudicación provisional mediante Resolución ou
acordo motivado, que será notificada ós licitadores e se publicará no BOP.
A elevación a definitiva da adxudicación provisional producirase transcorridos 15 días
hábiles contados dende ó seguinte ó da publicación. Durante dito prazo o adxudicatario
deberá presentar a documentación xustificativa a que fai referencia o artigo 135.4 da Lei
30/2007.
8.-CRITERIOS PARA A ADXUDICACION.De conformidade có artigo 175 a) da Lei 30/2007, na adxudicación ser respetarán os
principios de publicidade, concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e
non discriminación.
Os criterios de valoración a ter en conta en orden á adxudicación de selección do
contratista serán os seguintes:
1º.- Experiencia do licitador en cometidos similares:
Ata tres anos: 2 puntos.
Tres anos ou máis: 3 puntos.
2º.- Emplear a persoal residente no Concello: 1 punto
3º.- Empregar a persoal con minusvalía acreditada documentalmente: 1 punto.
4º.- Mellora económica do prezo de licitación: 1 punto
5º.- Medios persoais e materiais empregados no servizo:
Ata dúas persoas: 0,5 puntos
Ata catro persoas: 1 punto

31

6º.-Programa de traballo:
Máis de 8 horas semanais: 1 punto.

9.-ADXUDICACION.O órgano de contratación efectuará a adxudicación provisional de acordo co disposto
no artigo 135 da Lei 30/2007 para a adxudicación de contratos polo procedemento
negociado con publicidade. A adxudicación elevarase a definitiva unha vez
transcorridos 15 días dende ó seguinte á publicación da adxudicación provisional no
BOP, de conformidade co artigo 135.4 da citada norma.

10.-FORMALIZACIÓN DO CONTRATO E INICIACION DO SERVIZO.A realización dos servizos obxecto deste procedemento iniciarase ó día seguinte da
formalización do correspondente contrato, que se realizará no prazo de 10 días hábiles
dende o seguinte á notificación da adxudicación (artigo 140 Lei 30/2007) debendo
constituirse previamente a fianza definitiva.Todo elo conforme ó previsto na lexislación
vixente.
O contrato farase en documento administrativo, podendo ser elevado a público se así o
solicita o adxudicatario.
11.-SANCIÓNS Ó ADXUDICATARIO.As simples deficiencias no cumprimento do obxecto deste contrato poden dar lugar á
imposición de sancións ó adxudicatario ata a cantidade de 450,76 euros. A reincidencia
por terceira vez determinará a rescisión do contrato, unha vez resolto o oportuno
expediente que se iniciará a instancia do Alcalde. Por cada día natural que o
adxudicatario incumpra as obrigas establecidas no presente prego o Sr. Alcalde, asistido
no seu caso pola Xunta de Goberno Local, poderá impor ó contratista unha penalización
de acordo co establecido no artigo 196 da Lei 30/2007, ata o máximo sinalado.
12.- GASTOS.
Serán por conta do adxudicatario os gastos da posible elevación a público do contrato,
Tamén serán pola súa conta os que se xeneren dos anuncios correspondentes ó
procedemento.

13.- DANOS E PERXUIZOS.O contratista quedará suxeito a resarcir os danos e indemnizar os prexuizos que se
causen, ben directamente ou a través do seu persoal, nas instalacións, mobiliario ou
material obrante en calqueira momento nas dependencias donde se preste o servizo.
14.-RESPONSABILIDADE PATRONAL.-
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O adxudicatario adquire os dereitos e obrigas como patrono respecto ó persoal que
emplee para a realización dos servizos contratados, quedando o Concello libre de toda
responsabilidade.
Serán a conta do adxudicatario as obrigas do pago das cuotas da Seguridade Social.
Serán a conta do adxudicatario toda clase de impostos que se devenguen pola
realización do obxecto do contrato, honorarios e tasas xudiciales de todo orden que
este Concello se vira obrigado a utilizar para o cumprimento do contrato a que se refire
este Prego de Condicións.
15.- CARÁCTER ADMINISTRATIVO.O contrato que regula as presentes cláusulas ten natureza administrativa e as cuestións
que xurdan, resolveranse en dita vía e no seu caso perante a Xurisdicción ContenciosoAdministrativa.
16.- INTERPRETACIÓN E DEREITO SUPLETORIO.É facultade da administración a interpretación deste prego e do contrato del derivado.
No non previsto estarase ó disposto na Lei 30/2007, de 30 de outubro de Contratos do
Sector Público, no Regulamento de Contratos das administracións Públicas aprobado
por RD 1098/2001 de 12 de outubro, na Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora de bases do
réxime local, no RDLgx 781/86, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións
legais vixentes en materia de réxime local e nas demáis normas de dereito
administrativo e no seu defecto as normas de dereito privado.”
“PRESCRICIÓNS

TÉCNICAS: CONTRATO DE SERVIZO DE LIMPEZA DE
PAVILLÓNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS DE A RAMALLOSA, CALO E OS
TILOS.
INSTALACIÓNS :
PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE CALO
PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE OS TILOS
PISTA DEPORTIVA DE A RAMALLOSA
POLIDEPORTIVO DE CALO
O servizo prestarase os luns, mércores, xoves e venres.
Duración: dúas horas ó día en horario compatible co uso da instalación
O servizo abranguerá, cada un dos catro días: limpeza e desinfección de vestiarios,
aseos e recibidor, barrido/aspirado e limpeza de pistas e gradas, escaleiras, vaciado de
papeleiras e cinceiros.
Unha vez ó mes: limpeza de canastras de baloncesto, cristais, ventás e portas.
POLIDEPORTIVO DE OS TILOS
O servizo prestarase os luns, martes, xoves e sábados
Duración: dúas horas ó día en horario compatible co uso das instalacións
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O servizo abranguerá, cada un dos catro días: limpeza e desinfección de vestiarios,
aseos e recibidor, barrido/aspirado e limpeza de pistas e gradas, escaleiras, vaciado de
papeleiras e cinceiros.
Unha vez ó mes: limpeza de canastras de baloncesto, cristais, ventás e portas.
PISTA DEPORTIVA A RAMALLOSA
O servizo prestarase os luns, mércores e venres
Duración: dúas horas cada día en horario compatible co uso das instalacións.
O servizo abranguerá, cada día: barrido de escaleiras exteriores e limpeza de pista.
Unha vez ó mes: limpeza de canastras de baloncesto limpeza de portas”.

2º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación polo
sistema de procedemento negociado, xustificando a elección desta forma de
adxudicación pola contía, que non excede dos 100.000 euros sinalados para este tipo de
contratos, e dándolle publicidade a pesares de que pola mesma contía sinalada non sería
preciso, de acordo co disposto na Lei 30/2007 de Contratos do sector público, recaendo
a adxudicación no licitador que como consecuencia da ponderación dos criterios dos
pregos , faga a proposición máis ventaxosa desde o punto de vista económico e técnico.
3º) Autorizar o gasto con cargo á partida do presuposto de 2008: 452/227.06.
6º) ROGOS E PREGUNTAS
Sendo as quince horas dase por rematada a sesión da que eu, Secretaria, estendo acta
que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A ADXUNTA A SECRETARÍA

Mª Pilar Sueiro Castro
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 19 DE MAIO DE 2008.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 19 de maio de 2008, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde acctal D. Rafael C. Sisto Edreira, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente: D. Rafael C. Sisto Edreira
Concelleiros/as: Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme Hermida Gulías, D. Andrés
Fernández Martínez e D. Ángel Manuel Rey Martínez..
Secretaria: Dª. Mª Pilar Sueiro Castro, Adxunta a Secretaría do Concello.
Non asiste: D. Martiño Noriega Sánchez
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
05.05.2008.
Dada conta do borrador da acta da sesión anterior, correspondente á ordinaria celebrada
o dia 05 de maio de 2008, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, aprobala sen ningunha
modificación e que se transcriba o libro de actas correspondente.

2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As
licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
1

As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A D. GUILLERMO FERNÁNDEZ GARCÍA, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada no lugar de Raxó, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Jesús Estévez Loureiro.
Expediente núm: 165.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visados no colexio oficial de
arquitectos en data 7.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JESÚS ESTÉVEZ LOUREIRO.
-Arquitecto técnico director: JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA.
-Edificabilidade: 0,24 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 5,57 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 19,40% (P. Neta). Recuamento á
aliñación: 8,74 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de
cuberta: < 80%. Altura do cumio: 3,15 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 111.671 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.233,42 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 70,38 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.423,80 euros.
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2.2. A D. ANTONIO ALDREY PEGITO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada no lugar de Solláns, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado
polo arquitecto Francisco Javier Fernández Echeverría.
Expediente núm: 166.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos
en datas 13.03.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ECHEVERRÍA.
-Arquitecto técnico director: ENRIQUE PEROL RAMA.
-Edificabilidade: 0,108 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 5,58 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 8,45% (P. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: <80%. Altura do cumio: <3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 73.490,11 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.860,29 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 70,76 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.051,05 euros.
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2.3. A Dª. Mª CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, licenza para construción dunha
vivenda unifamiliar illada no lugar de A Igrexa, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 167.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos
en datas 22.02.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,08 m2/m2 (p. bruta)
-Altura máxima: B+BC 6,10 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 5,48% (p. neta). Recuamento á aliñación:
8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 17º.
Altura do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 102.550,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.051,00 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 193,21 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.364,21 euros.
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2.4. A D. JUAN MANUEL BERMÚDEZ FERRÍN, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar (expediente anterior 269/05), en Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polos arquitectos Daniel Noguera García e Sergio Noguera Rodríguez.
Expediente núm: 168.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visado no
colexio oficial de arquitectos en data 31.03.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: DANIEL NOGUERA GARCÍA E SERGIO NOGUERA
RODRÍGUEZ.

-Arquitecto técnico director: OSCAR BOTANA PÉREZ.
-Edificabilidade: 0,36 m2/m2 (p. bruta)
-Altura máxima: B+1, 6,96 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20,63% (p. neta). Recuamento á
aliñación: >10 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m.. Pendente máxima de
cuberta: 18º. Altura do cumio: 3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 166.000 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.798,60 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 277,38 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.195,98 euros.
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2.5. A D. DAVID BALUJA ALÉN, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
(expediente anterior 268/05), en Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado
polos arquitectos Daniel Noguera García e Sergio Noguera Rodríguez.
Expediente núm: 169.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visado no
colexio oficial de arquitectos en data 31.03.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: DANIEL NOGUERA GARCÍA E SERGIO NOGUERA
RODRÍGUEZ.

-Arquitecto técnico director: OSCAR BOTANA PÉREZ.
-Edificabilidade: 0,36 m2/m2 (p. bruta)
-Altura máxima: B+1, 6,96 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20,63% (p. neta). Recuamento á
aliñación: >10 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m.. Pendente máxima de
cuberta: 18º. Altura do cumio: 3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 166.000 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.798,60 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 277,38 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 2.195,98 euros.
2.6. A D. SERGIO FEIJOO JUARROS, licenza para construción dun galpón para usos
agrícolas de 20 m2 en Vilariño.
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Expediente núm: 170.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 116,70 euros.
2.7. A D. SERGIO FEIJOO JUARROS, licenza para obras de reparación de un cerre,
sustituindo o enreixado antiguo e instalación de porta sobre o mesmo, en Vilariño.
Expediente núm: 171.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as menores de conservación e mantemento do uso preexistente.
-Os cerres respetarán o sistema de drenaxe de solos e subsolos e as escorrentías naturais
sobre o mesmo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 120,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 180,00 €.
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2.8. A D. EVARISTO GARCÍA MARTÍNEZ, licenza para construción de cerre de finca
con postes, bloques e aramio de 182 ml., na finca nº 2239 de Mazas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 172.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Os cerres respetarán o sistema de drenaxe de solos e subsolos e as escorrentías naturais
sobre o mesmo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 113,24 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 173,24 €.
2.9. A D. RAMÓN BELLO GARCÍA, licenza para construción de un cerre de 65 ml., en
Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 173.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima de 5 metros do eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Os cerres respetarán o sistema de drenaxe de solos e subsolos e as escorrentías naturais
sobre o mesmo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 40,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 100,44 €.
2.10. A D. ANTONIO BEN BARROS, licenza para obras de retellado dunha vivenda de
70 m2 en Freixeiro, parroquia de Reis.
Expediente núm: 174.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Manteranse as pendentes, características e topetes existentes.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 euros.
2.11. A Dª. CRISTINA CALVO PENIDO, en representación de RESIDENCIA TERCERA
EDAD LAS ENCINAS, S.L., licenza para acondicionamento dun local para centro de
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formación non superior para a inserción laboral, en Constenla, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado polo técnico Julio Jorge Vega Díez.
Expediente núm: 175.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras executaranse segundo proxecto presentado, dando cumprimento de tódalas
condicións de seguridade, accesibilidade, protección contra incendios e demais
normativa do código técnico.
-Dará cumprimento das condicións do dictamen ambiental do expte MA962A
2008/000339-1, de data 24.04.2008, sobre cumprimento de normativa e achega de
autorizacións sectoriais.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 79,29 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 139,29 euros.
2.12. A Dª. ELENA Mª CALVO VIDAL, licenza para rehabilitación de fachadas dunha
vivenda en A Igrexa, parroquia de Luou.
Expediente núm: 176.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións que indique a Comisión Territorial do Patrimonio
Histórico de A Coruña.
-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente, de xeito que calquera actuación que puidera afectar a
percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 300,17 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 360,17 euros.
2.13. A D. JOSÉ MANUEL FERREIRO BARREIRO, licenza para acondicionamento
exterior de fachadas principal e traseira, segundo presuposto, en Socastro, 6, parroquia
de Calo.
Expediente núm: 177.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002, de xeito que a tipoloxía das
construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os materiais
empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Dará cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 195,62 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 255,62 euros.
2.14. A D. JOSÉ CACHEDA VIGIDE, licenza para limpeza e pintado de fachada dunha
vivenda unifamiliar situada en Pontevea, 13, parroquia de Reis.
Expediente núm: 178.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002, de xeito que a tipoloxía das
construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os materiais
empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Dará cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 36,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 96,00 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN ACOMETIDA.
2.15.-Dada conta dos expedientes de solicitude de acometida realizada polo Servizo
Municipal de Augas xestionado por Aquagest, que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes de disciplina urbanística realizados polo técnico municipal
competente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda autorizar á empresa Aquagest a realizar a
seguinte relación de acometidas solicitadas nas condicións de obra expresadas no escrito
referenciado:
AQ-87.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: VEGO SUPERMERCADOS S.A.
Nº Expediente: 807 Data: 26.07.2006
AQ-89.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: MANUEL LUIS SANIN TABOADA.
Nº Expediente: 1208 Data: 18.02.2008
AQ-90.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: JOSÉ MARÍA BLANCO RECAREY.
Nº Expediente: 1211 Data: 18.02.2008
AQ-91.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: JORGE TOMÉ DUBRA.
Nº Expediente: 1212 Data: 19.02.2008
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AQ-92.- Solicitude de: AUGA POTABLE
Realizado por: LUIS SÁNCHEZ PÉREZ.
Nº Expediente: 1265 Data: 2.04.2008
AQ-93.- Solicitude de: AUGA POTABLE E SUMIDOIRO
Realizado por: DAVID CALVO SALGUEIRO.
Nº Expediente: 1216 Data: 20.02.2008
3º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
3.1.- Escrito de Dª. LILIANA GRACIELA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, CIF/NIF: 45.872.293N (expte. 1/08), de data 22.01.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 538,
solicitando licenza para o establecemento dun taller de lavado e engrase de vehículos
con exposición e venda.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 16.04.2008 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 9.05.2008,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun taller de lavado e engrase de vehículos con exposición e venda, a
emprazar en Montouto, parroquia de Cacheiras.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
3.2.- Escrito de D. JOSÉ LUIS VALES ALDREY, CIF/NIF: 33.299.235-L (expte. 2/08), de
data 8.02.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 1041, solicitando licenza para
o establecemento dunha peixería.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 10.04.2008 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 29.04.2008,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dunha peixería, a emprazar en Montouto, Urbanización Los Rosales,
bloque C, local 3.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
3.3.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. CRISTINA CALVO PENIDO, en
representación de RESIDENCIA TERCERA EDAD LAS ENCINAS, S.L., CIF/NIF: B24.361.636 (expte. 12/07), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a
centro de formación non superior para a inserción profesional, a emprazar na Residencia
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de Terceira Idade, sita en Constenla, parroquia de Cacheiras, e dada conta do dictame
ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 24.04.2008, calificando dita actividade como molesta; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. CRISTINA CALVO PENIDO, en representación de RESIDENCIA
TERCERA EDAD LAS ENCINAS, S.L., a licenza provisional para o establecemento dun
local destinado a centro de formación non superior para a inserción profesional,
condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos de
conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible do expediente núm. MA962A 2008/000339-1:
9.2 -.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS E FIANZAS.
4.1.- DEVOLUCIÓN DE AVAL A MONTESIAGO S.L.
Dade conta da solicitude presentada por Montesiago, S.L., que tivo entrada neste
Concello en data 24 de abril de 2008 con número de rexistro 3516, na que pide a
devolución de aval bancario, constituido en xuño de 1999 por importe de 31.690.913.ptas. (190.466,22 euros), para responder da execución de obras de urbanización según a
memoria urbanística.
Vistos os informes favorables do concelleiro delegado de urbanismo, vivenda e
infraestructuras e de Intervención, de data 19.05.2008, a Xunta de Goberno acorda por
unanimidade:
1º.-Proceder á cancelación do aval bancario depositado por MONTESIAGO, S.L. o 23
de xuño de 1999, para responder ante o Concello de Teo das obras de urbanización
según da memoria urbanística presentada.
2º.-Notificar este acordo á empresa interesada.

5º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
5.1. APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE
SOCORRISMO, CONTROL DE ACCESO, MANTEMENTO, CONSERVACIÓN,
LIMPEZA E POSTA A PUNTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DOS TILOS E LUOU
NA TEMPORADA DE VERÁN DE 2008.
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.Dada conta do expediente para a contratación do servizo de socorrismo, control de
acceso, mantemento, conservación, limpeza e posta a punto das piscinas municipais dos
Tilos e Luou na temporada de verán de 2008, cun presuposto de contrata de
52.000 euros, ive incluido, tramitado en virtude de providencia da Alcaldía do 14 de
maio de 2008, visto o informe de Intervención, polo Sr. Alcalde proponse que a obra
sexa contratada polo sistema de procedemento negociado, prestando aprobación ós
pregos de cláusulas administrativas, autorizando o gasto con cargo á partida do
presuposto de 2008: 452/227.06

Sometida a votación a proposta da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e técnicas para a contratación do
servizo de socorrismo, control de acceso, mantemento, conservación, limpeza e posta a
punto das piscinas municipais dos Tilos e Luou na temporada de verán de 2008 , cun
presuposto de contrata de 52.000 euros, ive incluido, que se transcriben a continuación:
-PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN
DO SERVIZO DE SOCORRISMO, CONTROL DE ACCESO, MANTEMENTO,
CONSERVACIÓN, LIMPEZA E POSTA A PUNTO DAS PISCINAS
MUNICIPAIS DOS TILOS E LUOU NA TEMPORADA DE VERÁN DE 2008
1.- OBXECTO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
1.1.- O presente prego ten por obxecto a contratación do servizo de socorrismo, control
de acceso, mantemento, conservación, limpeza e posta a punto das piscinas municipais
dos Tilos e Luou que comprenden as seguintes actividades:
-Mantemento da instalación: inclúe a posta en marcha, revisión, control e mantemento
da maquinaria, subministración de produtos químicos de primeira calidade(hipoclorito
sódico regulador do PH, floculante...), control da condutividade, etc. mediante persoal
titulado; así como levar o libro rexistro de piscinas e, en xeral, o cumprimento das
obrigas sinaladas pola normativa autonómica na materia.
-Limpeza e coidado do contorno: implica limpeza das instalacións, dos vestiarios, aseos
e o contorno, así como o coidado da zona axardinada e a reposición de papel hixiénico,
xabón e demais útiles de limpeza.
-Vixilancia e custodia das instalacións: durante o horario de apertura das instalacións,
de 16:15 a 21:15 horas nos meses de xuño e setembro e de 11:00 a 21:15 h. os meses de
xullo e agosto, velar polo cumprimento das obrigas de respecto ós dereitos dos/as
usuarios/as e de bo uso das instalacións.
-Servizo de salvamento, socorrismo, primeiros auxilios e enfermaría: será realizado por
persoal cualificado en posesión da titulación expedida pola Federación Española de
Salvamento e Socorrismo ou un título homologado con licenza vixente para o ano 2008,
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de acordo coas esixencias da normativa autonómica na materia. Este servizo prestárase
no horario de 16:15 a 21:15 horas nos meses de xuño e setembro e de 11:00 a 21:15 h.
1.2.- O contrato adxudicárase polo procedemento negociado, sen publicidade, de
conformidade co previsto nos artigos 153, 158.e) e 161.2 da Lei 30/2007, de contratos
do sector público.
2.- ORZAMENTO DE CRÉDITO, IMPOSTOS E REVISIÓN DE PREZOS
2.1.- O prezo do contrato é de cincuenta e dous mil euros (52 000 euros).
No prezo está incluído o IVE e demais tributos que sexan esixibles, así como os gastos
da cotización á Seguridade Social, que poida orixinarse con motivo da prestación do
servizo.
2.2.- As empresas invitadas a participar no procedemento negociado poderán ofertar
baixas respecto ó tipo de licitación. As ofertas presentadas comprenden o IVE e demais
tributos de aplicación.
2.3.- A aplicación orzamentaria das obrigas económicas que se derivan do cumprimento
deste contrato é a que figura na partida 452/227.06, con crédito suficiente ata o importe
do orzamento do contrato.
2.4.- O presente contrato, pola súa duración, non está suxeito a revisión de prezos.
3.- PAGO DO PREZO
Os pagos efectuaranse mensualmente a partir da data do inicio efectivo do contrato,
entendéndose dividido o prezo da adxudicación nas mensualidades correspondentes,
sendo ordenado o pago pola Alcaldía, por mensualidades vencidas, que serán aboadas
con cargo á partida orzamentaria, previa presentación da factura conformada polo
Alcalde e fiscalizada pola Intervención.
4.- DURACIÓN DO CONTRATO
O contrato estenderase no período que vai dende o 10 de xuño de 2008 ata o 30 de
setembro de 2008.
O contrato non está suxeito a prórroga.

5.- RESPONSABILIDADE PATRONAL E EXECUCIÓN DO CONTRATO
O/a adxudicatario deberá exercer por si mesmo a actividade obxecto do contrato sen que
poida subcontratar ou realizar unha cesión do contrato.
O/a adxudicatario contratará ó seu cargo o persoal preciso para desenvolver o obxecto
do presente contrato, asumindo as obrigas sociais e laborais pertinentes, de acordo co
presente prego e a súa oferta sen que, en ningún caso, se estableza ningunha relación
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entre o persoal contratado e o Concello, nin asuma este ningunha obriga de
incorporación ó cadro de persoal ou indemnización ó remate do presente contrato. Se
por algunha causa, por sentencia xudicial, laudo ou convenio colectivo se obrigase ó
Concello a asumir calquera obrigación respecto ó persoal, o contratista indemnizará ó
Concello no importe equivalente ás indemnizacións por despido e custas xudiciais.
O servizo prestarase con subxección ás cláusulas deste prego, ó programa de traballo
que formule a empresa adxudicataria e de acordo coas instrucións que para a súa
execución dea a administración ó contratista.
Unha vez que se proceda á sinatura do contrato, a empresa adxudicataria deberá
presentar unha relación do persoal adscrito ó servizo indicando o grao de formación
deste e o horario que se destina a cada unha das persoas que van prestar este servizo.
Esixirase á empresa adxudicataria que inclúa na relación do persoal adscrito ó servizo
unha persoa encargada da coordinación das actividades no caso de que o Concello se
teña que poñer en contacto por calquera tipo de incidencia que puidera xurdir.
Se por causa de forza maior fora imposible a prestación do servizo nalgún momento
será comunicado inmediatamente ó responsable do Departamento de Deportes do
Concello.
Calquera modificación do programa de traballo requirirá a aprobación do Concello e
non se porá en funcionamento mentres non se conceda.
A empresa adxudicataria será a responsable da calidade dos traballos que desenvolva,
así como das consecuencias que se deduzan para a administración ou para terceiros, por
omisións, erros e métodos inadecuados na súa execución.
O Concello, xa sexa por medio dos seus propios medios, ou ben mediante a contratación
de auditorías externas, poderá solicitar á empresa contratista toda clase de información
documental, incluída a información contable e tributaria, e facer inspeccións para
comprobar o cumprimento das obrigacións sinaladas no presente prego e no de
prescricións técnicas, así como comprobar o respecto da oferta presentada polo
contratista.
Se o Concello observa deficiencias na prestación do servizo, de oficio ou ben por
denuncia de usuarios, porao en coñecemento do contratista por escrito, procedendo a
adoptar as medidas correctoras que corresponda, sen prexuízo da imposición das
sancións previstas no presente prego.
É obriga da empresa contratista indemnizar todos os danos e perdas que se causen a
terceiros como consecuencia das operacións que requira a execución do contrato e
quedará obrigado a resarcir os danos causados por dolo ou neglixencia a persoas, bens
ou instalacións públicas ou privadas. Para estes efectos, a empresa contratista deberá
contratar unha póliza de seguros para cubrir a responsabilidade patronal, civil e
patrimonial por importe non inferior a 300 000 euros. Para tal efecto asumirá o pago
das primas, para o que debe depositar no Concello a póliza e recibos satisfeitos.
6.- GARANTÍAS
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De conformidade co establecido no artigo 83 da Lei 30/2007, de contratos do sector
público, a empresa adxudicataria deberá constituír garantía definitiva por importe do 5%
do importe de adxudicación do contrato, excluído o importe do IVE, que se presentará
por calquera das formas previstas no artigo 84 da referida LCSP.
Non se esixe garantía provisional.
7.- FORMALIZACIÓN
O contrato perfeccionarase mediante a adxudicación definitiva por Decreto da Alcaldía,
que deberá efectuarse no prazo máximo de quince días, que se contarán dende o día
seguinte ó de apertura das proposicións económicas.
O acordo da adxudicación notificarase ós/ás interesados/as, dándolles un prazo de 15
días para asinar o contrato. O contrato poderá expedirse en escritura pública por petición
da empresa contratista, sendo os gastos pola súa conta.
8.- INTERPRETACIÓN
De conformidade co disposto no artigo 194 da Lei 30/2007, de contratos do sector
público, o Concello ostenta a facultade de interpretación do contrato, resolvendo as
dúbidas que ofreza o seu cumprimento, o cal se pode modificar por razón de interese
público e acordar a súa resolución e os efectos desta.
9.- TRIBUNAIS
Para todas as cuestións litixiosas que poderán derivarse do presente contrato será
competente a xurisdición contencioso administrativa.
10.- PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN. SOLICITUDE DE OFERTAS
10.1. Empresas licitadoras.- De conformidade co disposto no artigo 162 da Lei
30/2007, de contratos do sector público, a administración procederá a solicitar ofertas a
tres empresas que estean capacitadas para a realización do obxecto do contrato. Para
estes efectos, entenderase que están capacitadas as persoas naturais ou xurídicas,
españolas ou estranxeiras que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a súa
solvencia económica, financeira, técnica ou profesional e non estean afectados por
ningunha das circunstancias que enumere o artigo 49 da Lei 30/2007, de contratos do
sector público, como prohibicións para contratar.
Poderán, así mesmo, presentar proposicións as unións de empresarios que se constitúan
temporalmente para os efectos de conformidade co artigo 48 da Lei 30/2007, de
contratos do sector público.
A presentación de proposicións presume, por parte do licitador, a aceptación
incondicional das cláusulas deste prego e a declaración responsable que reúne todas e
cada unha das condicións esixidas para contratar coa administración.

18

10.2.- Ofertas.- A petición de ofertas ós/ás empresarios/as realizarase, mediante
solicitude escrita da administración. No suposto de que as razóns de urxencia aconsellen
a axilización dos trámites, esta petición realizárase por calquera método que o permita,
deixando constancia de todo isto no expediente.
Os/as licitadores presentarán dous sobres, A e B, cerrados e asinados por eles mesmos,
ou persoa que o represente, nos que se indicará a razón social e denominación da
entidade, debendo figurar neles a inscrición: "PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE
NO PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN
PUBLICIDADE
PARA A
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE SOCORRISMO , CONTROL DE ACCESO,
MANTEMENTO, CONSERVACIÓN, LIMPEZA E POSTA EN PUNTO DAS PISCINAS
MUNICIPAIS DOS TILOS E LUOU DO CONCELLO DE TEO NA TEMPORADA
2008.”
SOBRE B.- Denominado “DOCUMENTACIÓN”: conterá a documentación foliada e
ordenada que seguidamente se indica:
- Índice numerado da documentación presentada
A.- Documento acreditativo da capacidade das empresas.
A-1).- Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitúa.
A-2).- Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita
no Rexistro Mercantil, cando este requisito fora esixible conforme á lexislación
mercantil que lle sexa aplicable, se non o fora a escritura ou documento de constitución,
de modificación, estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se
regula a súa actividade, inscritas, no seu caso, no correspondente rexistro oficial.
-Fotocopia da tarxeta do Código de Identificación Fiscal (CIF), debidamente
compulsada.
A-3).- Se se trata de empresas estranxeiras pertencentes á UE, acreditación da inscrición
nun rexistro profesional ou comercial, cando este requisito sexa esixido pola lexislación
do Estado respectivo.
B.- Poderes: cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou
persoa xurídica deberá acompañarse un poder notarial para representar á persoa ou
entidade en nome da cal concorre ante a administración contratante.
C.- Declaración expresa de que a empresa interesada non se atopa incursa en ningunha
das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 49 da
LCSP.
D.-Certificación ou recibo acreditativo do IAE correspondente á actividade concreta, no
seu caso.
E.-Certificación ou documento de que o/a contratista se atopa ó corrente no
cumprimento das obrigas tributarias e da Seguridade Social.
Non obstante, os/as licitadores poderán presentar unha declaración responsable na que
fagan constar que a empresa se atopa ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias
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e da Seguridade Social, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa deste requisito
deba presentarse antes da adxudicación definitiva polo empresario que resulte
adxudicatario, de conformidade co establecido no artigo 130 da LCSP.
F.- Acreditación da solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional.
F.1.-A acreditación da solvencia económica e financeira acreditarase mediante a
declaración sobre o volume de negocio no ámbito da actividade obxecto do contrato ou
similar nos últimos tres anos, coas contías e beneficiarios públicos ou privados.
F.2.- A solvencia técnica e profesional, de conformidade co establecido no artigo 67 da
Lei 30/2007, de CSP, acreditarase mediante a presentación das titulacións académicas e
profesionais dos empresarios e do persoal de dirección da empresa e, en particular, do
persoal responsable da execución do contrato.
G.- Memoria técnica con horarios, persoal adscrito, plan de traballo de cada unha das
actividades, actividades para maiores que o licitador oferta para unha mellora do
servizo, etc.
SOBRE A.- Denominado “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” axustarase ó seguinte
modelo:
Don.............................................................., con DNI núm. ................................, natural
de.........................., provincia de................................................maior de idade e con
enderezo en.................................................... teléfono .........................., actuando en
nome (propio ou da empresa que represente) manifesta que, sendo invitado a tomar
parte no procedemento negociado sen publicidade, conforme con todos os requisitos e
condicións que se esixen para adxudicar o contrato de servizo de socorrismo, control
de acceso, mantemento, conservación, limpeza e posta a punto das piscinas municipais
dos Tilos e Luou, na representación que ostenta comprométese:
1º.- A asumir o cumprimento do devandito contrato polo seguinte prezo: .....................
euros. ( en letra ............................., euros).
2º.- Que presenta unha memoria técnica onde define a fórmula de prestación do servizo
e expresa a súa estrutura organizativa na que se inclúen os aspectos organizativos
relativos a recursos humanos concretos, dedicación horaria, etc.
3º.- Que coñece e acepta plenamente o prego deste procedemento negociado e cantas
obrigas se deriven del.
4º.- Que acompaña os documentos esixidos no prego de cláusulas administrativas, do
que ten pleno coñecemento.
........................., ........... de .....................de 2008
10.3.- LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS
As proposicións presentáranse no rexistro xeral do Concello, en horario de 9:00 a 14:00
horas en días laborables e de 10:00 a 13:00 horas os sábados, no prazo de dez días
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naturais dende o día seguinte á recepción da solicitude das ofertas ou enviados por
correo dentro do prazo sinalado anteriormente.
Unha vez presentada unha proposición non poderá ser retirada baixo ningún pretexto.
11.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
O órgano de contratación adxudicará o contrato á empresa que faga a oferta máis
axeitada, tanto a nivel técnico coma a nivel económico, atendendo á proposta presentada
pola mesa de contratación con base nos seguintes criterios:
A) Mellora da oferta económica, ata un máximo de 60 puntos, valorando cada punto
porcentual de baixa sobre o prezo de licitación en 2 puntos.
Non se terán en conta as fraccións.
B) Calidade da oferta técnica, ata un máximo de 40 puntos, segundo a memoria técnica
presentada.
Neste apartado valorarase a organización do servizo, valorando especialmente o número
e formación do persoal presente en todo momento na piscina, a colaboración ofrecida ó
Concello para a realización de actividades que o contratista propoña dentro do prezo de
adxudicación para realizar dentro do recinto da piscina (animación cultural e deportiva,
etc..), o programa de mantemento a desenvolver e, en xeral, calquera outra actividade
que o contratista estime que redunde nunha mellor prestación do servizo.
12.- APERTURA DE PLICAS
12.1.- Cualificación da documentación
A mesa de contratación, transcorrido o prazo de presentación de ofertas, procederá á
apertura do sobres “B” denominado “DOCUMENTACIÓN” e cualificará os
documentos presentados en tempo e forma.
Os resultados desta cualificación, previa á documentación presentada, publicaranse no
taboleiro de anuncios do Concello, para os efectos da notificación prevista nos artigos
59 e seguintes da Lei de réxime xurídico e do procedemento administrativo común.
Para a solución dos defectos materiais observados concederase, se a mesa de
contratación o estima oportuno, un prazo non superior a tres días para que o licitador
corrixa o erro.
A mesa de contratación estará integrada polos seguintes membros:
Presidente: alcalde - presidente ou concelleiro en quen delegue
Vogais: o/a concelleiro/a de cultura e deportes ou concelleiro/a en quen delegue
Un concelleiro/a da oposición
A secretaria do Concello
A interventora do Concello.
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Secretario/a: Un/ha funcionario/a do Concello
12.2.- Apertura da proposición económica
O terceiro día hábil que se contará dende a apertura do sobre “B” (o cal, de cadrar
sábado, trasladarase ó inmediatamente posterior) a mesa de contratación procederá, nun
acto público, a dar conta das empresas excluídas e a causa da súa exclusión.
Antes da apertura da primeira proposición económica invitarase ós/ás asistentes a que
manifesten as dúbidas ou pidan as explicacións que estimen necesarias, acto seguido,
darase lectura ás proposicións admitidas.
A mesa elevará as proposicións, coa acta e a proposta que estime pertinente, que
incluirá en todo caso a ponderación dos criterios indicados no prego de cláusulas
administrativas particulares ó órgano de contratación para a adxudicación do contrato.
A mesa poderá solicitar, antes de formular a súa proposta, cantos informes técnicos
considere pertinentes e se relacionen co obxecto do contrato.
A administración terá, alternativamente, a facultade de adxudicar o contrato á
proposición máis favorable mediante a aplicación dos criterios establecidos no presente
prego, sen atender necesariamente ó seu valor económico ou declarar deserto o
procedemento, motivando, en todo caso, a súa resolución con referencia ós criterios de
adxudicación do contrato.
13- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
A adxudicación definitiva non poderá producirse ata que a empresa adxudicataria
presente a documentación esixida no prego de cláusulas.
14.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO
O contrato poderá resolverse por calquera das causas de resolución dos artigos 206 e
284 da Lei de contratos do sector público.
15.- RÉXIME SANCIONADOR
O incumprimento ou cumprimento defectuoso por parte da empresa contratista por
neglixencia ou dolo das obrigacións contractuais tipificarase de acordo co seguinte
baremo:
Considéranse faltas leves:
a) A falta de respecto ó público, así como ós inspectores ou axentes da autoridade
do Concello
b) A omisión da obrigación de comunicar situacións contrarias ó bo funcionamento
do servizo
c) O descoido puntual na limpeza das instalacións
d) O incumprimento puntual dos horarios
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e) O mantemento das infraestruturas e materiais en mal estado
f) En xeral, toda infracción non recollida como infracción grave ou moi grave, das
obrigacións do contratista recollidas no presente contrato.
Considéranse faltas graves:
a) Non cumprir as condicións fixadas no prego de condicións e a propia oferta do
adxudicatario
b) A grave falta de desconsideración ó público, así como ós inspectores ou axentes
da autoridade do Concello
c) Paralizacións de prestación do servizo por máis de 24 horas, sen causa
xustificada
d) Desempeñar a actividade sen os permisos e dispositivos de seguridade
obrigatorios legalmente.
e) Reiteración de infraccións leves, por segunda vez da mesma ou por terceira vez
no caso de ser distinta
f) O incumprimento de instrucións e ordes escritas do Concello relativas ó
cumprimento adecuado de obrigacións
g) Non facilitar ó Concello, coa periodicidade esixida, a información necesaria para
coñecer o funcionamento e explotación do negocio.
Considéranse faltas moi graves:
a) Paralización de prestación do servizo por tempo superior a una semana sen causa
xustificada
b) Ceder ou traspasar as obrigacións e dereitos derivados deste contrato sen
autorización do Concello
c) Non cumprir a lexislación vixente respecto a salarios, seguridade social,
tributaria, de prevención de riscos laborais, sanitaria ou de consumo en prexuízo
dos traballadores ou de terceiros
d) Non atender as indemnizacións que correspondan por danos e perdas a terceiros
ou ó Concello
e) A execución de obras non autorizadas polo Concello ou a realización de
actividades prohibidas no recinto do concello
f) Reiteración de infraccións graves, por segunda vez da mesma ou por terceira vez
no caso de ser distinta.
16.- SANCIÓNS
As infraccións cometidas pola empresa contratista sancionaranse do seguinte xeito:
1. Faltas leves: apercibimento por escrito
2. Faltas graves: multa de 250 a 1000 euros
3. Faltas moi graves:
a. Multa de 1000 a 6000 euros
b. En casos de reiteración, grave perturbación do servizo, intencionalidade
ou neglixencia grave, a rescisión do contrato.
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En todo caso, a imposición de sancións será compatible coa indemnización de danos e
perdas ó Concello ou a terceiros.
17. PROCEDIMENTO SANCIONADOR
Para a imposición das correspondentes sancións, instruirase o correspondente
expediente que constará das seguintes fases:
1.
2.
3.
4.

Iniciación do expediente por denuncia ou de oficio por parte do Concello
Proposta da Alcaldía de sanción polas causas correspondentes
Audiencia de cinco días hábiles o contratista para formular alegacións
Resolución da Alcaldía, impoñendo no seu caso, a sanción correspondente.

Non obstante, no caso de sancións leves, estas poderán acordarse por parte da Alcaldía
sen máis trámite que a audiencia verbal á empresa contratista.
Para os efectos da imposición de sancións, a Alcaldía resolverá atendendo as seguintes
circunstancias:
Intencionalidade
a)
b)
A perturbación que poida producir no funcionamento normal da
Administración e do servizo
Os danos e perdas que poidan implicar para a cidadanía ou
c)
usuarios/as dos servizos
d)
Reincidencia na comisión das faltas
e)
En xeral, a transcendencia para a salubridade pública.
Este procedemento será igualmente empregado para a indemnización de danos e perdas
ó Concello, que serán taxados por informe do técnico municipal competente.
18.- RÉXIME XURÍDICO
O contrato terá carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación, efectos e
extinción réxese por este prego, e para o non previsto nel será de aplicación a Lei
30/2007, de contratos do sector público, supletoriamente aplicaranse as restantes
normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
A xurisdición contencioso administrativa será competente para resolver as controversias
que xurdan entre as partes, de conformidade co establecido no artigo 21.1 da citada Lei
30/2007.”.
2º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación polo
sistema de procedemento negociado, xustificando a elección desta forma de
adxudicación pola contía, que non excede dos 100.000 euros sinalados para este tipo de
contratos, recaendo a adxudicación no licitador que como consecuencia da ponderación
dos criterios dos pregos, faga a proposición máis ventaxosa desde o punto de vista
económico e técnico.
3º) Autorizar o gasto con cargo á partida do presuposto de 2008: 452/227.06

5.2.-EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN OBRAS POS/2008
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Vista a circular enviada pola Deputación Provincial da Coruña, con rexistro de entrada
2651 do 07.04.2008, relativa ó Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal e da rede viaria local 2008, o Sr. Alcalde propón á Xunta de
Goberno Local a contratación, utilizando o procedemento negociado con publicidade,
de acordo co disposto na Lei 30/2007, de Contratos do Sector Público, das obras que a
continuación se sinalan, polos importes que tamén se citan:

DENOMINACIÓN DA OBRA

IMPORTE DE LICITACIÓN

Axeitamento da rúa Rosalía de Castro na
Urb. Parque Montouto
Abastecemento e saneamento en Cabovila

116.126,16€

Colector en Fixó

47.019,74€

Acond. pista Milladoiro – Vilar de Calo

82.287.87€

TOTAL

453.993.84€

208.560,07€

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda aprobar o expediente de
contratación das anteditas obras, polo procedemento negociado con publicidade
sinalado na Lei 30/2007.

5.3. EMISIÓN DE INFORME.
En referencia ó requerimento feito por Augas de Galicia, relativo ó expediente que
tramitan de autorización para obras de construción dun edificio na zona de policía do río
Ulla, no lugar de Pontevea, no concello de Teo (Clave: DH.W15.24376), e de acordo co
disposto no artigo 58.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local, modificada pola Lei 11/1999 de 21 de abril, e segundo o establecido nos artigos
82 e 83 da Lei 30/1992 de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda dar a súa conformidade á proposta de informe presentado pola
Alcaldía, que copiada literalmente, di o que segue:
“Analizado o expediente promovido pola empresa Proincava SL para a construción dun
edificio de vivendas que incorpora unha planta soto dedicada a garaxes na zona de
policía do río Ulla, este Concello tén serias dúbidas da idoneidade da localización polos
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efectos producidos polo desbordamento do río nesta zona (a última hai uns 6 ou 7 anos),
o que ocasionaría serios prexuízos, fundamentalmente pola existencia desa planta soto e
dunha planta baixa que pode ser dedicado a vivendas.
Consecuentemente, solicitamos que o Servizo Territorial da Demarcación GaliciaCentro realice un estudio en profundidade que valore estes condicionantes antes de
conceder a solicitada autorización.”.
6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se producen intervencións neste punto da orde do dia.
Sendo as quince horas dez minutos dase por rematada a sesión da que eu, Secretaria,
extendéndo a presente acta que asina conmigo o Sr. Presidente.

O ALCALDE ACCIDENTAL

Rafael Sisto Edreira

A SECRETARIA ACCIDENTAL

Mª Pilar Sueiro Castro
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