ACTA 17/18
SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 6 DE AGOSTO DE 2018 Na sala de Xuntas da Casa Consistorial, sendo as 13:03 horas do día 6 de agosto 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. Xurxo Francos Liñares
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Secretaria acctal.: D.ª Sandra Mª García Chenlo, que dou fe do acto.
Non asisten, previa escusa:
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
Dª. Mª Pilar Pérez Fagil
D. Jorge Juan Carballido Salgado

De acordo co disposto no artigo 113 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro /1986, de 28
de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades Locais, e non existindo o quórum da maioría absoluta dos seus
compoñentes para a constitución da Comisión de Goberno, a mesma celebrarase en segunda
convocatoria, para o cal é suficiente a asistencia da terceira parte dos seus membros e en todo caso,
un número non inferior a tres.

Tendo en conta que os concelleiros arriba indicados, comunicaron previa escusa a súa non
asistencia, procédese á constitución da Xunta de Goberno Local sendo as 13:05 h coa
comparecencia dos seguintes señores/as concelleiros/as.
Presidente:
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Concelleiros/as:
Dª. Uxía Lemus de la Iglesia
D. Xurxo Francos Liñares
ORDE DO DÍA:
1. LICENZAS URBANÍSTICAS
2. AUTORIZACIÓNS DE OCUPACIÓNS DE DOMINIO PÚBLICO
3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
4. 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.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.1.- Escrito presentado por Mª Isabel García Somoza, en data 2 de xullo de 2018, con rexistro de
entrada no Concello núm. 5.163, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 19 de xullo de 2018, o informe xurídico
de Secretaría de data 1 de agosto de 2018, e demais documentos obrantes no expediente.

En virtude do exposto a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes 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 ISABEL GARCÍA SOMOZA, a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN (expte O-509-08/2018), para unha vivenda unifamiliar, situada en Casal de Reis, nº
38, parroquia de Raris (R.C.: 15083B510006300000SL), segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 20/12, concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 6 de
febreiro de 2012.
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: 90,00 €.
1.2.- Escrito presentado por Gustavo Cutrín Villar, en data 16 de xullo de 2018, con rexistro de
entrada no Concello núm. 5.454, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 2 de agosto de 2018, o informe xurídico
de Secretaría de data 2 de agosto de 2018, e demais documentos obrantes no expediente.
En virtude do exposto a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes 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 D. GUSTAVO CUTRÍN VILLAR, a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN (expte O-511-09/2018), para unha vivenda unifamiliar, situada en Procelas, nº 47,
parroquia de Cacheiras (R.C.: 15083B503002270000SS), segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 18/17, concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 17 de
xullo de 2017.
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: 60,00 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE TITULARIDADE EXPTE. 137/04
TOMA DE COÑECEMENTO
1.3.- Dada conta do escrito presentado, asinado por David Cajaraville Chacón, representante de
PROINCHACA S.L., e por Digna Mª Chacón Varela, de data 5 de xullo de 2018 (rexistro de
entrada no Concello núm. 5.286 de 06.07.2018), no que comunica o cambio de titularidade da
licenza urbanística nº 137/04, que lle fora concedida a Digna Mª Chacón Varela pola Xunta de
Goberno Local en sesión de data 7 de xuño de 2004, para a modificación da licenza para edificio de
vivendas (8 vivendas) en Pontevea, parroquia de Reis, pasando a nome da sociedade
PROINCHACA S.L., representada por David Cajaraville Chacón.

En virtude do exposto a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes e
por delegación da Alcaldía (Decretos de 15/06/2015 e 01/03/2016 (núms. 463/15 e 175/16,
respectivamente)), acorda:
Primeiro.- Tomar coñecemento do cambio de titularidade da licenza urbanística nº 137/04, pasando
a nome de PROINCHACA S.L., representada por David Cajaraville Chacón (expte. CTO-1/2018),
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.
Segundo.- Notificar este acordo aos interesados para o seu coñecemento e efectos oportunos.
2.- AUTORIZACIÓNS DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO.
2.1.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO
PÚBLICO A NIEVES FONTÁNS VITE (rex. entrada nº 5.296 do 09/07/2018)
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da Alcaldía de 17 de xullo de
2018 que se recolle a continuación:
“PROPOSTA ALCALDÍA
Vista a solicitude presentada por Dª. Nieves Fontáns Vite, de 9 de xullo de 2018 (rex. entrada nº
5.296), para que se lle outorgue autorización para a ocupación do dominio público para poder
levar a cabo obras de entrada a finca canalizando un treito de 5,00 mts. de cuneta, con tubo de 40
cm. de diámetro e unha soleira de formigón armado de 10 cm. de espesor en Camiño da Pedra, nº
18, Catro Camiños, parroquia de Oza.
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 abastecemento e
saneamento 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.
Considerando que as instalación de redes de abastecemento e saneamento 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 (mediante transferencia bancaria da entidade
Bankia en data 16/07/2018) aos efectos da reparación dos posibles danos que a execución das
obras poidan ocasionar na vía pública.
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 Dª. NIEVES FONTÁNS PITE, licenza para a ocupación do dominio público
(expte. O.D.-30/2018) para poder levar a cabo obras de entrada a finca canalizando un treito de
5,00 mts. de cuneta, con tubo de 40 cm. de diámetro e unha soleira de formigón armado de 10 cm.
de espesor en Camiño da Pedra, nº 18, Catro Camiños, de acordo co solicitado con data de 9 de
xullo de 2018 (rex. entrada nº 5.296).
Segundo.- Notificar o presente á interesada con sinalamento dos recursos procedentes.”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes 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 Dª. NIEVES FONTÁNS PITE, licenza para a ocupación do dominio
público (expte. O.D.-30/2018) para poder levar a cabo obras de entrada a finca canalizando
un treito de 5,00 mts. de cuneta, con tubo de 40 cm. de diámetro e unha soleira de formigón
armado de 10 cm. de espesor en Camiño da Pedra, nº 18, Catro Camiños, de acordo co
solicitado con data de 9 de xullo de 2018 (rex. entrada nº 5.296).
Segundo.- Notificar o presente á interesada con sinalamento dos recursos procedentes.
2.2.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO
PÚBLICO A MARÍA CARMEN HERMIDA BARRIO (rex. entrada nº 5.480 do 17/07/2018)
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da Alcaldía de 18 de xullo de
2018 que se recolle a continuación:
“PROPOSTA ALCALDÍA”
Vista a solicitude presentada por Dª. Mª del Carmen Hermida Barrio, de 17 de xullo de 2018 (rex.
entrada nº 5.480), para que se lle outorgue autorización para a ocupación do dominio público para

poder levar a cabo obras de arranxo de traída veciñal de auga, dende manancial privado á vivend
nº 93 da Travesía de Cacheiras.
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 abastecemento e
saneamento 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.
Considerando que as instalación de redes de abastecemento e saneamento 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 (mediante transferencia bancaria da entidade
Santander en data 17/07/2018) aos efectos da reparación dos posibles danos que a execución das
obras poidan ocasionar na vía pública.
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 Dª. Mª DEL CARMEN HERMIDA BARRIO, licenza para a ocupación do
dominio público (expte. O.D.-31/2018) para poder levar a cabo obras de arranxo de traída veciñal
de auga, dende manancial privado á vivenda nº 93 da Travesía de Cacheiras, de acordo co
solicitado con data de 17 de xullo de 2018 (rex. entrada nº 5.480).
Segundo.- Notificar o presente á interesada con sinalamento dos recursos procedentes.”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes 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 Dª. Mª DEL CARMEN HERMIDA BARRIO, licenza para a ocupación
do dominio público (expte. O.D.-31/2018) para poder levar a cabo obras de arranxo de traída

veciñal de auga, dende manancial privado á vivenda nº 93 da Travesía de Cacheiras, de
acordo co solicitado con data de 17 de xullo de 2018 (rex. entrada nº 5.480).
Segundo.- Notificar o presente á interesada con sinalamento dos recursos procedentes.
2.3.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO
PÚBLICO A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A. (rex. entrada nº 1.059 do 13/02/2017)
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da Alcaldía de 19 de xullo 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 13 de febreiro de 2017 (rex. entrada nº 1.059), así como a
documentación presentada o 25 de abril de 2017 (rex. entrada nº 2.984), que modifica o trazado
inicial por requirimento do Concello, para que se lle outorgue autorización para a ocupación do
dominio público para poder levar a cabo as actuacións que figuran na documentación presentada
“P.S. POLIGONO 510 PARCELA 771 (TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a unha vivenda,
en Raris, nº 89, Raris (S/R: 218316100108).
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.
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 5.518, de 19/07/2018).

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.-7/2017) para
poder levar a cabo as actuacións que figuran na documentación presentada “P.S. POLIGONO 510
PARCELA 771 (TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a unha vivenda, en Raris, nº 89, Raris
(S/R: 218316100108), de acordo co solicitado con data de 13 de febreiro de 2017 (rex. entrada nº
1.059), así como a documentación presentada o 25 de abril de 2017 (rex. entrada nº 2.984) que
modifica o trazado inicial por requirimento do Concello.
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 presentes 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.7/2017) para poder levar a cabo as actuacións que figuran na documentación presentada “P.S.
POLIGONO 510 PARCELA 771 (TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a unha vivenda,
en Raris, nº 89, Raris (S/R: 218316100108), de acordo co solicitado con data de 13 de febreiro
de 2017 (rex. entrada nº 1.059), así como a documentación presentada o 25 de abril de 2017
(rex. entrada nº 2.984) que modifica o trazado inicial por requirimento do Concello.
Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.
2.4.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO
PÚBLICO A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A. (rex. entrada nº 4.354 do 08/06/2018)
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da Alcaldía de 19 de xullo 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 8 de xuño de 2018 (rex. entrada nº 4.354), 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 EN VILAR DE CALO (TEO)”, a fin de dar
subministro eléctrico a unha vivenda unifamiliar, en Vilar de Calo, nº 120, Calo (S/R:
218318020151).

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.
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 5.517, de 19/07/2018).
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.-27/2018) para
poder levar a cabo as actuacións que figuran na documentación presentada “RBTS EN VILAR DE
CALO (TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a unha vivenda unifamiliar, en Vilar de Calo, nº
120, Calo (S/R: 218318020151), de acordo co solicitado con data de 8 de xuño de 2018 (rex.
entrada nº 4.354).
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 presentes 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.27/2018) para poder levar a cabo as actuacións que figuran na documentación presentada
“RBTS EN VILAR DE CALO (TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a unha vivenda

unifamiliar, en Vilar de Calo, nº 120, Calo (S/R: 218318020151), de acordo co solicitado con
data de 8 de xuño de 2018 (rex. entrada nº 4.354).
Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.
2.5.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO
PÚBLICO A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A. (rex. entrada nº 4.558 do 13/06/2018)
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da Alcaldía de 19 de xullo 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 13 de xuño de 2018 (rex. entrada nº 4.558), 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 SOCASTRO, 27 (TEO)”, a fin de dar
subministro eléctrico a unha vivenda unifamiliar, en Socastro, nº 27, Calo (S/R: 218318050015).
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.
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 5.515, de 19/07/2018).
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.-29/2018) para
poder levar a cabo as actuacións que figuran na documentación presentada “RBTS SOCASTRO,
27 (TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a unha vivenda unifamiliar, en Socastro, nº 27, Calo
(S/R: 218318050015), de acordo co solicitado con data de 13 de xuño de 2018 (rex. entrada nº
4.558).
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 presentes 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.29/2018) para poder levar a cabo as actuacións que figuran na documentación presentada
“RBTS SOCASTRO, 27 (TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a unha vivenda
unifamiliar, en Socastro, nº 27, Calo (S/R: 218318050015), de acordo co solicitado con data de
13 de xuño de 2018 (rex. entrada nº 4.558)..
Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.

3.- PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
Entrados neste punto non se presenta ningunha.

4.- ROGOS E PREGUNTAS.
Entrados neste punto non se presenta ningún/ha.

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