ACTA 15/18
SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 2 DE XULLO DE 2018 Na sala de Xuntas da Casa Consistorial, sendo as 13:35 horas do día 2 de xullo de 2018, reuníronse
en primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a
presidencia do sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
Presidente:
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Concelleiros/as:
Dª. Uxía Lemus de la Iglesia
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
Dª. Mª Pilar Pérez Fagil
D. Jorge Juan Carballido Salgado
D. Xurxo Francos Liñares
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Secretaria: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.
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ORDE DO DÍA:

1. LICENZAS URBANÍSTICAS
2. ACEPTACIÓN DE CESIÓN DE TERREOS PARA A REGULARIZACIÓN DE
VIARIO
3. AUTORIZACIÓNS DE OCUPACIÓNS DE DOMINIO PÚBLICO

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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4. PROPOSTAS DA ALCALDÍA DE DEVOLUCIÓN DE AVAIS
5. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
6. ROGOS E PREGUNTAS
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
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 seus membros e por delegación da
Alcaldía (Decretos de 15/06/2015 e 01/03/2016 (núms. 463/15 e 175/16, respectivamente)), acorda
conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outórganse deixando a salvo o dereito de
propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa aplicable.
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:

CVD: MY+R3JxUu6vNGkpNDS5P
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1.1.- A Dª. Mª DEL CARMEN IGLESIAS CASAS, licenza para segregación (catro parcelas) da
finca núm. 1748 da concentración parcelaria de Calo, en Osebe (R.C.: 15083B508017480000SJ),
segundo proxecto técnico redactado polos arquitectos Alfonso Salgado Suárez e Francisco Xabier
Liñares Túñez.
Expediente núm: 24/18.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Segregarase de acordo co proxecto presentado o 10 de abril de 2018 (rex. entrada núm. 2.636),
modificado do proxecto presentado o 23 de outubro de 2017 (rex. entrada núm. 9.037), redactados
polos arquitectos Alfonso Salgado Suárez e Francisco Xabier Liñares Túñez.
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-Terase que ter en conta a obriga da cesión dos terreos situados fóra das aliñacións establecidas
polo planeamento recollida no artigo 150.5 da Lei do Solo de Galicia.
-As parcelas resultantes son:
PXOM

Parcela 1

Parcela 2

Parcela 3

Parcela 4

Cesión

N2

N2

N2

N1

N1 e N2

863 m2

603 m2

490 m2

161 m2

16,88 m.

35,32 m.

22,82 m.

Ordenanza de aplicación

N1

N2

Superficie mínima

300 m2

600 m2 863 m2

Fronte mínimo

12 m.

14 m

18,68 m.

- A eficacia da licenza condiciónase á inscrición no Rexistro da Propiedade a favor do
concello dos terreos sitos fóra das aliñacións establecidas polo planeamento, segundo o
establecido nos artigos 24.2 e 150.5 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e
artigos 36.2 e 368.5 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o
Regulamento da citada Lei.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 240,00 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.2.- Escrito presentado por Mª Jesús Rodríguez Pedreira, en data 9 de marzo de 2018, con rexistro
de entrada no Concello núm. 1.796, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 18 de xuño de 2018, o informe xurídico
de Secretaría de data 28 de xuño de 2018, e demais documentos obrantes no expediente.
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En virtude do exposto a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e por
delegación da Alcaldía (Decretos de 15/06/2015 e 01/03/2016 (núms. 463/15 e 175/16,
respectivamente)), acorda:
Primeiro.- Conceder a Dª. Mª JESÚS RODRÍGUEZ PEDREIRA, a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN (expte O-504-07/2018), para unha vivenda unifamiliar, situada en Vilariño, nº 51,
parroquia de Vilariño (R.C.: 15083P502010140000FL), segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 108/13, concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 19 de
xuño de 2013.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Segundo.-Aprobar as seguintes liquidacións:
-Taxa pola expedición de licenza urbanística - primeira ocupación: 120,00 €.
B) DECLARACIÓN DE INNECESARIEDADE DE LICENZA MUNICIPAL DE
SEGREGACIÓN DE DÚAS PARCELAS: JOSÉ LORENZO PÉREZ
1.3.- Escrito presentado por José Lorenzo Pérez, en data 13 de abril de 2018, con rexistro de
entrada no Concello núm. 2.742, no que solicita declaración de innecesariedade de licenza
municipal para a segregación de dúas parcelas en Travesía de Reborido/Rúa do Espiño.
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Figura no expediente documento de cesión gratuíta ao Concello, dunha superficie de 768 m 2,
asinado por José Lorenzo Pérez e María Ángeles Jiménez Sardina, no seu nome e en
representación de Faro Cabeiro, S.L.
- A eficacia do presente acordo condiciónase á inscrición no Rexistro da Propiedade a favor
do concello dos terreos sitos fóra das aliñacións establecidas polo planeamento, segundo o
establecido nos artigos 24.2 e 150.5 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e
artigos 36.2 e 368.5 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o
Regulamento da citada Lei.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 27 de xuño de 2018 e demais
documentos obrante no expediente.
Visto o disposto nos artigos 150.6 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e 368.6 e 7
do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da citada Lei.
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En virtude do exposto a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e por
delegación da Alcaldía (Decretos de 15/06/2015 e 01/03/2016 (núms. 463/15 e 175/16,
respectivamente)), acorda:
Primeiro.- Declarar a innecesariedade de licenza municipal para a segregación de dúas parcelas en
Travesía de Reborido/Rúa do Espiño, R.C.: 002002300NH34C0001JJ.
Segundo.- Ordenar a devolución do expediente ao Departamento de Urbanismo para a xestión do
mesmo.
2. ACEPTACIÓN DE CESIÓN DE TERREOS PARA A REGULARIZACIÓN DE VIARIO:
LICENZA 18/18.
Escrito presentado por Mercedes Ferreira Vales, en data 19 de xuño de 2018, con rexistro de
entrada no Concello núm. 4.784, no que solicita a aceptación da cesión dos terreos para a
regularización do viario, correspondentes coa licenza urbanística 18/18, xuntando escritura pública
de data vinte seis de febreiro de dous mil dezaoito, do notario Carlos Sebastián Lapido Alonso, na
que se recolle a cesión.
Vista a licenza concedida, pola Xunta de Goberno Local, en sesión de data 16 de abril de 2018, a
Mercedes Ferreira Vales, para segregación (dúas parcelas) da finca núm. 31 de A Igrexa, Luou
(R.C.: 15083A093000900000LH), coa condición, entre outras, de que antes do inicio das obras
formalizase en escritura pública, inscrita no Rexistro da Propiedade de Padrón a favor do Concello
de Teo e libre de cargas, a cesión dos terreos para a regularización do viario que figuraban no
documento de cesión asinado pola promotora.
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A cesión correspondente concrétase nunha superficie de 120 metros cadrados.
Visto o disposto nos artigos 24.2 e 150.5 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e
artigos 36.2 e 368.5 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento
da citada Lei.
En virtude do exposto a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e por
delegación da Alcaldía (Decretos de 15/06/2015 e 01/03/2016 (núms. 463/15 e 175/16,
respectivamente)), acorda:

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

5

Primeiro.- Aceptar a cesión dos terreos que figuran na escritura pública de data vinte seis de
febreiro de dous mil dezaoito, do notario Carlos Sebastián Lapido Alonso, dunha superficie de 120
metros cadrados, correspondente coa licenza urbanística 18/18.
Segundo.- Deberá procederse pola interesada a inscribir no Rexistro da Propiedade a favor do
concello de Teo a cesión da superficie descrita, debendo presentarse neste a documentación
acreditativa da citada inscrición. Ata que dita documentación sexa presentada no concello e se lle
de o trámite oportuno, manterase condicionada a eficacia da licenza concedida pola Xunta de
Goberno Local o 16 de abril de 2018 (Lic. 18/18).
Terceiro.- Ordenar a devolución do expediente ao Departamento de Urbanismo para a xestión do
mesmo.
3. AUTORIZACIÓNS DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO.
3.1.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO
PÚBLICO A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A. (rex. entrada nº 3.805 do 22/05/2018)
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da Alcaldía de 21 de xuño de
2018 que se recolle a continuación:
“PROPOSTA ALCALDÍA
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Vista a solicitude presentada por D. José Antonio Fernández Amaro, en representación de UNIÓN
FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., de 22 de maio de 2018 (rex. entrada nº 3.805), para que se lle
outorgue autorización para a ocupación do dominio público para poder levar a cabo as
actuacións que figuran na documentación presentada “RBTS POLIGONO 508 PARCELA 1672
(TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a unha vivenda unifamiliar, en Osebe, nº 57, Calo (S/R:
218318040042).
Considerando que segundo o artigo 3 do R.D. 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de bens das entidades locais (en adiante, RBEL), as redes de condución e
canalización eléctrica son bens de dominio público.
Considerando que a utilización dos bens de dominio público rexese polos artigos 74 e seguintes
do Regulamento citado, diferenciándose, no artigo 74, entre uso común, xeral e especial, uso
privativo, uso normal e uso anormal.
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Considerando que as instalación de redes eléctricas supoñen un uso común especial normal do
dominio público suxeito a licenza (SSTS de 17 de outubro de 1978 e 9 de outubro de 1985).
Considerando que o artigo 77 do RBEL dispón que o uso común especial se suxeitará a licenza,
“axustada á natureza do dominio, ás actas da súa afectación e apertura ao uso público e aos
precepto de carácter xeral”.
Considerando que, tal e como dispón o paragrafo 2 do artigo citado, as licenzas outorgaranse
directamente, “salvo se por calquera circunstancia se limitara o número das mesma, en cuxo caso
outorgaranse por licitación”, circunstancia esta última que non concorre no expediente ao que se
refire a presente.
Considerando que se constituíu garantía suficiente aos efectos da reparación dos posibles danos
que a execución das obras poidan ocasionar na vía pública (rex. entrada nº 4.870, de 20/06/2018).
En virtude do exposto, e de acordo cos Decretos da alcaldía de 15 de xuño de 2015 (res. 463/15) e
de 1 de marzo de 2016 (res. 175/16), proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Outorgar a D. José Antonio Fernández Amaro, en representación de UNIÓN FENOSA
DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para a ocupación do dominio público (expte. O.D.-23/2018) para
poder levar a cabo as actuacións que figuran na documentación presentada “RBTS POLIGONO
508 PARCELA 1672 (TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a unha vivenda unifamiliar, en
Osebe, nº 57, Calo (S/R: 218318040042), de acordo co solicitado con data de 22 de maio de 2018
(rex. entrada nº 3.805).
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Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Decretos de 15/06/2015 e de 01/03/2016 (núms. 463/15
e 175/16, respectivamente)), acorda:
Primeiro.- Outorgar a D. José Antonio Fernández Amaro, en representación de UNIÓN
FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para a ocupación do dominio público (expte. O.D.23/2018) para poder levar a cabo as actuacións que figuran na documentación presentada
“RBTS POLIGONO 508 PARCELA 1672 (TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a unha
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vivenda unifamiliar, en Osebe, nº 57, Calo (S/R: 218318040042), de acordo co solicitado con
data de 22 de maio de 2018 (rex. entrada nº 3.805).
Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.
3.2.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO
PÚBLICO A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A. (rex. entrada nº 3.866 do 24/05/2018)
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da Alcaldía de 21 de xuño de
2018 que se recolle a continuación:
“PROPOSTA ALCALDÍA
Vista a solicitude presentada por D. José Antonio Fernández Amaro, en representación de UNIÓN
FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., de 24 de maio de 2018 (rex. entrada nº 3.866), para que se lle
outorgue autorización para a ocupación do dominio público para poder levar a cabo as
actuacións que figuran na documentación presentada “RBTS A PEDREIRA, 45 (TEO)”, a fin de
dar subministro eléctrico a unha vivenda unifamiliar, en A Pedreira, nº 45, Calo (S/R:
218318030086).
Considerando que segundo o artigo 3 do R.D. 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de bens das entidades locais (en adiante, RBEL), as redes de condución e
canalización eléctrica son bens de dominio público.
Considerando que a utilización dos bens de dominio público rexese polos artigos 74 e seguintes
do Regulamento citado, diferenciándose, no artigo 74, entre uso común, xeral e especial, uso
privativo, uso normal e uso anormal.
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Considerando que as instalación de redes eléctricas supoñen un uso común especial normal do
dominio público suxeito a licenza (SSTS de 17 de outubro de 1978 e 9 de outubro de 1985).
Considerando que o artigo 77 do RBEL dispón que o uso común especial se suxeitará a licenza,
“axustada á natureza do dominio, ás actas da súa afectación e apertura ao uso público e aos
precepto de carácter xeral”.
Considerando que, tal e como dispón o paragrafo 2 do artigo citado, as licenzas outorgaranse
directamente, “salvo se por calquera circunstancia se limitara o número das mesma, en cuxo caso
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outorgaranse por licitación”, circunstancia esta última que non concorre no expediente ao que se
refire a presente.
Considerando que se constituíu garantía suficiente aos efectos da reparación dos posibles danos
que a execución das obras poidan ocasionar na vía pública (rex. entrada nº 4.871, de 20/06/2018).
En virtude do exposto, e de acordo cos Decretos da alcaldía de 15 de xuño de 2015 (res. 463/15) e
de 1 de marzo de 2016 (res. 175/16), proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Outorgar a D. José Antonio Fernández Amaro, en representación de UNIÓN FENOSA
DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para a ocupación do dominio público (expte. O.D.-24/2018) para
poder levar a cabo as actuacións que figuran na documentación presentada “RBTS A PEDREIRA,
45 (TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a unha vivenda unifamiliar, en A Pedreira, nº 45,
Calo (S/R: 218318030086), de acordo co solicitado con data de 24 de maio de 2018 (rex. entrada
nº 3.866).
Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Decretos de 15/06/2015 e de 01/03/2016 (núms. 463/15
e 175/16, respectivamente)), acorda:
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Primeiro.- Outorgar a D. José Antonio Fernández Amaro, en representación de UNIÓN
FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para a ocupación do dominio público (expte. O.D.24/2018) para poder levar a cabo as actuacións que figuran na documentación presentada
“RBTS A PEDREIRA, 45 (TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a unha vivenda
unifamiliar, en A Pedreira, nº 45, Calo (S/R: 218318030086), de acordo co solicitado con data
de 24 de maio de 2018 (rex. entrada nº 3.866).
Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.
4. PROPOSTAS DA ALCALDÍA DE DEVOLUCIÓN DE AVAIS
4.1. PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DEVOLUCIÓN DE AVAL A D. FRANCISCO JAVIER
ROMERO VÁZQUEZ-GULÍAS
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Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 1 de xuño de 2018
que se recolle a continuación:
“ PROPOSTA DE ALCALDÍA
Vista a instancia presentada en data 25/01/2018 por Francisco Javier Romero Vázquez-Gulías, de
devolución da garantía constituída para canle soterrado para rede de telecomunicacións en rúa
Nogueira 1 Os Tilos.
Visto o informe do técnico municipal, de data 02/05/2018, segundo o cal procede a devolución da
fianza.
Visto o informe da intervención municipal, emitido en data 01/06/2018 favorable á devolución.
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
Primeiro.- Autorizar a cancelación da garantía constituida por Francisco Javier Romero VázquezGulías para canle soterrado para rede de telecomunicacións en rúa Nogueira 1 Os Tilos, por importe
de 100 €, devolvéndoselle a citada fianza ó interesado.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro de
avais.
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros
e por delegación da alcaldía (Decretos de 15/06/2015 e de 01/03/2016 (núms. 463/15 e 175/16)),
acorda:
Primeiro.- Autorizar a cancelación da garantía constituida por Francisco Javier Romero
Vázquez-Gulías para canle soterrado para rede de telecomunicacións en rúa Nogueira 1 Os
Tilos, por importe de 100 €, devolvéndoselle a citada fianza ó interesado.
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Segundo.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro
de avais.
4.2. PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DEVOLUCIÓN DE AVAL A GENERACIÓN PADEL SL
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 1 de xuño de 2018
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
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Vista a instancia presentada en data 08/03/2017 por GENERACIÓN PADEL SL, de devolución da
garantía constituída para construcción de instalaciones deportivas en rúa Ameneiro 10 Os Tilos.
Visto o informe do técnico municipal, de data 04/05/2018, segundo o cal procede a devolución da
fianza.
Visto o informe da intervención municipal, emitido en data 01/06/2018 favorable á devolución.
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
Primeiro.- Autorizar a cancelación da garantía constituida por GENERACIÓN PADEL SL para
responder das obras de construcción de instalacions deportivas en rúa Ameneiro 10 Os Tilos, por
importe de 3.000 €, devolvéndoselle a citada fianza ó interesado.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro de
avais.”.
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros
e por delegación da alcaldía (Decretos de 15/06/2015 e de 01/03/2016 (núms. 463/15 e 175/16)),
acorda:
Primeiro.- Autorizar a cancelación da garantía constituida por GENERACIÓN PADEL SL
para responder das obras de construcción de instalacions deportivas en rúa Ameneiro 10 Os
Tilos, por importe de 3.000 €, devolvéndoselle a citada fianza ó interesado.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro
de avais.
4.3. PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DEVOLUCIÓN DE AVAL A MALGA S.L.

CVD: MY+R3JxUu6vNGkpNDS5P
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 1 de xuño de 2018
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Vista a instancia presentada en data 29/11/2016 por MALGA SL, de devolución da garantía
constituída para canalización eléctrica soterrada para subministro a edificación auxiliar en Olveira 10
Reis.
Visto o informe do técnico municipal, de data 04/05/2018, segundo o cal procede a devolución da
fianza.
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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Visto o informe da intervención municipal, emitido en data 01/06/2018 favorable á devolución.
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
Primeiro.- Autorizar a cancelación da garantía constituida por MALGA SL para canalización
eléctrica soterrada para subministro a edificación auxiliar en Olveira 10 Reis, por importe de 200 €,
devolvéndoselle a citada fianza ó interesado.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro de
avais.”.
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros
e por delegación da alcaldía (Decretos de 15/06/2015 e de 01/03/2016 (núms. 463/15 e 175/16)),
acorda:
Primeiro.- Autorizar a cancelación da garantía constituida por MALGA SL para canalización
eléctrica soterrada para subministro a edificación auxiliar en Olveira 10 Reis, por importe de
200 €, devolvéndoselle a citada fianza ó interesado.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro
de avais.
4.4. PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DEVOLUCIÓN DE AVAL A MALGA S.L.
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 1 de xuño de 2018
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA

CVD: MY+R3JxUu6vNGkpNDS5P
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Vista a instancia presentada en data 29/11/2016 por MALGA SL, de devolución da garantía
constituída para canalización eléctrica soterrada para subministro vivenda en rua Bidueiro 23 Os
Tilos.
Visto o informe do técnico municipal, de data 04/05/2018, segundo o cal procede a devolución da
fianza.
Visto o informe da intervención municipal, emitido en data 01/06/2018 favorable á devolución.
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
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Primeiro.- Autorizar a cancelación da garantía constituida por MALGA SL para canalización
eléctrica soterrada para subministro a vivenda en rúa Bidueiro 23 Os Tilos, por importe de 400 €,
devolvéndoselle a citada fianza ó interesado.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro de
avais.”.
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros
e por delegación da alcaldía (Decretos de 15/06/2015 e de 01/03/2016 (núms. 463/15 e 175/16)),
acorda:
Primeiro.- Autorizar a cancelación da garantía constituida por MALGA SL para canalización
eléctrica soterrada para subministro a vivenda en rúa Bidueiro 23 Os Tilos, por importe de 400
€, devolvéndoselle a citada fianza ó interesado.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro
de avais.
4.5. PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DEVOLUCIÓN DE AVAL A MALGA S.L.
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 1 de xuño de 2018
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Vista a instancia presentada en data 29/11/2016 por MALGA SL, de devolución da garantía
constituída para canalización eléctrica soterrada para subministro vivenda en San Domingo 38 Calo.
Visto o informe do técnico municipal, de data 03/05/2018, segundo o cal procede a devolución da
fianza.

CVD: MY+R3JxUu6vNGkpNDS5P
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Visto o informe da intervención municipal, emitido en data 01/06/2018 favorable á devolución.
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
Primeiro.- Autorizar a cancelación da garantía constituida por MALGA SL para canalización
eléctrica soterrada para subministro a vivenda en San Domingo 38 Calo, por importe de 100 €,
devolvéndoselle a citada fianza ó interesado.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro de
avais.
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros
e por delegación da alcaldía (Decretos de 15/06/2015 e de 01/03/2016 (núms. 463/15 e 175/16)),
acorda:
Primeiro.- Autorizar a cancelación da garantía constituida por MALGA SL para canalización
eléctrica soterrada para subministro a vivenda en San Domingo 38 Calo, por importe de 100 €,
devolvéndoselle a citada fianza ó interesado.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro
de avais.
5. PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
Entrados neste punto non se presenta ningunha.
6. ROGOS E PREGUNTAS.
Entrados neste punto non se presenta ningún/ha.

CVD: MY+R3JxUu6vNGkpNDS5P
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as trece 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

A secretaria xeral

Rafael C. Sisto Edreira

Virginia Fraga Díaz
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