ACTA 21/18
SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 1 DE OUTUBRO DE 2018 Na sala de Xuntas da Casa Consistorial, sendo as 14:05 horas do día 1 de outubro 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 acctal.: D.ª Sandra Mª García Chenlo, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1. LICENZAS URBANÍSTICAS
2. TOMA DE COÑECEMENTO DA INSCRICIÓN NO REXISTRO DA PROPIEDADE
DA CESIÓN DE TERREOS PARA A REGULARIZACIÓN DE VIARIOS

3. AUTORIZACIÓNS DE OCUPACIÓNS DE DOMINIO PÚBLICO
4. PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CORRECCIÓN DE ERRO NAS BASES
REGULADORAS PARA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A CLUBES
DEPORTIVOS SEN ÁNIMO DE LUCRO E DEPORTISTAS FEDERADOS/AS
POLAS ACTIVIDADES

REALIZADAS

E

PARA A PREPARACIÓN

DAS

DIFERENTES COMPETICIÓNS DURANTE O ANO 2018
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:
1.1.- A D. LUIS MARTÍN SOBRADO FERNÁNDEZ , licenza para segregación (tres parcelas) da finca
sita en Solláns, Calo, R.C.: 15083B508022050000SX, segundo proxecto técnico redactado polo enxeñeiro
técnico agrícola Cándido Rodríguez Giraldez.
Expediente núm: 33/18.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Segregarase de acordo co proxecto presentado o 1 de agosto de 2018 (rex. entrada núm. 5.734),
redactado polo enxeñeiro técnico agrícola Cándido Rodríguez Giraldez.

-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:
Ordenanza de aplicación
Superficie mínima
Fronte mínimo

PXOM

Parcela A

Parcela B

Parcela C

U3

U3

U3

U3

Rústico

617 m2

619 m2

630 m2

7829 m2

19,00 m.

19,00 m.

19,20 m.

600 m
16 m.

2

Cesión

232 m2

- 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:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.
2.- TOMA DE COÑECEMENTO DA INSCRICIÓN NO REXISTRO DA PROPIEDADE DA
CESIÓN DE TERREOS PARA A REGULARIZACIÓN DE VIARIO
2.1.- LICENZA 17/18
Escrito presentado por David Fagín Taboda, en data 18 de setembro de 2018, con rexistro de entrada no
Concello núm. 7.205, xuntando a inscrición no Rexistro da Propiedade a favor do Concello de Teo, da
cesión dos terreos cuxa aceptación fora acordada pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 4 de
xuño de 2018.
Vista a licenza concedida, pola Xunta de Goberno Local, en sesión de data 16 de abril de 2018, a Elisa
Lodeiro Vázquez, para obras de construción dunha vivenda unifamiliar illada, en A Grela, nº 14,
parroquia de Lampai (R.C.: 15083B508000640000ST), 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 polo promotor.
A cesión correspondente á finca con referencia catastral núm. 15083B508000640000ST, concrétase nunha
superficie de 462 metros cadrados (lindeiros norte e oeste).
Figura a inscrición a favor do Concello de Teo, por título de cesión previa segregación, o dominio sobre a
finca:
Finca número 36612, inscrición 1ª, ao folio 195 do libro 368 de Teo, Tomo 947 do Arquivo, Código
Rexistral Único: 15013001116863.

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:
Primeiro.- Tomar coñecemento da inscrición no Rexistro da Propiedade a favor do concello de Teo dos
terreos obxecto de cesión, que figuran na escritura pública de data dous de febreiro de dous mil dezasete,
do notario Antonio Fernández Naveiro, dunha superficie de 462 metros cadrados, facendo constar a
eficacia da licenza concedida pola Xunta de Goberno Local o 16 de abril de 2018, expte. 17/18.
Segundo.- Dar por cumprida coa referida inscrición a condición á que se suxeitou a licenza concedida
pola Xunta de Goberno Local, en sesión de data 16 de abril de 2018, a Elisa Lodeiro Vázquez, para obras
de construción dunha vivenda unifamiliar illada, en A Grela, nº 14, parroquia de Lampai, R.C.:
15083B508000640000ST.
Terceiro.- Dar traslado do presente ao departamento de intervención para a incorporación dos terreos
obxecto de cesión ao Patrimonio Municipal do Solo.
Cuarto.- Ordenar a devolución do expediente ao Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.
2.2.- LICENZA 7/18
Escrito presentado por Juan Carlos Vilariño Santos, en data 21 de setembro de 2018, con rexistro de
entrada no Concello núm. 7.292, xuntando a inscrición no Rexistro da Propiedade a favor do Concello de
Teo, da cesión dos terreos cuxa aceptación fora acordada pola Xunta de Goberno Local en sesión de data
18 de xuño de 2018.
Vista a licenza concedida, pola Xunta de Goberno Local, en sesión de data 5 de febreiro de 2018 (así
como a corrección de erro, en canto á superficie da parcela 1, correspondéndolle 655 m 2 e non 665 m2,
rectificada na Xunta de Goberno Local do 19 de marzo de 2018), a Carmen Susana Iglesias Nogueira,
para segregación (catro parcelas) da finca núm. 1.444 de concentración parcelaria de CacheirasRecesende, sita en A Torre (R.C.: 15083A515014440000KY), 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.
A cesión correspondente concrétase nunha superficie de 115 metros cadrados.
Figura a inscrición a favor do Concello de Teo do pleno dominio a finca:
Finca número 36628, Inscrición: 1ª, Tomo: 950, Libro: 369, Folio: 20, Código Rexistral Único:
15013001117044.
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:
Primeiro.- Tomar coñecemento da inscrición no Rexistro da Propiedade a favor do concello de Teo dos
terreos obxecto de cesión, que figuran na escritura pública de data once de maio de dous mil dezaoito, do
notario Carlos Sebastián Lapido Alonso, dunha superficie de 115 metros cadrados, facendo constar a
eficacia da licenza concedida pola Xunta de Goberno Local o 5 de febreiro de 2018, expte. 7/18.
Segundo.- Dar por cumprida coa referida inscrición a condición á que se suxeitou a licenza concedida
pola Xunta de Goberno Local, en sesión de data 5 de febreiro de 2018, a Carmen Susana Iglesias
Nogueira, para segregación (catro parcelas) da finca núm. 1.444 de concentración parcelaria de CacheirasRecesende, sita en A Torre, R.C.: 15083A515014440000KY.
Terceiro.- Dar traslado do presente ao departamento de intervención para a incorporación dos terreos
obxecto de cesión ao Patrimonio Municipal do Solo.
Cuarto.- Ordenar a devolución do expediente ao Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.
2.3.- LICENZA 19/18
Escrito presentado por Juan Carlos Vilariño Santos, en data 21 de setembro de 2018, con rexistro de
entrada no Concello núm. 7.293, xuntando a inscrición no Rexistro da Propiedade a favor do Concello de
Teo, da cesión dos terreos cuxa aceptación fora acordada pola Xunta de Goberno Local en sesión de data
18 de xuño de 2018.
Vista a licenza concedida, pola Xunta de Goberno Local, en sesión de data 16 de abril de 2018, a Ana
Isabel Ramos Lavandeira, para segregación (dúas parcelas) da finca núm. 458.1 de concentración
parcelaria de Cacheiras-Recesende, sita en Feros (R.C.: 15083B503023400000SB), 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.
A cesión correspondente concrétase nunha superficie de 148 metros cadrados.
Figura a inscrición a favor do Concello de Teo do pleno dominio a finca:
Finca número 36618, Inscrición: 1ª, Tomo: 950, Libro: 369, Folio: 13, Código Rexistral Único:
15013001116993.
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:

Primeiro.- Tomar coñecemento da inscrición no Rexistro da Propiedade a favor do concello de Teo dos
terreos obxecto de cesión, que figuran na escritura pública de data catro de maio de dous mil dezaoito, do
notario Carlos Sebastián Lapido Alonso, dunha superficie de 148 metros cadrados, facendo constar a
eficacia da licenza concedida pola Xunta de Goberno Local o 16 de abril de 2018, expte. 19/18.
Segundo.- Dar por cumprida coa referida inscrición a condición á que se suxeitou a licenza concedida
pola Xunta de Goberno Local, en sesión de data 16 de abril de 2018, a Ana Isabel Ramos Lavandeira, para
segregación (dúas parcelas) da finca núm. 458.1 de concentración parcelaria de Cacheiras-Recesende, sita
en Feros, R.C.: 15083B503023400000SB.
Terceiro.- Dar traslado do presente ao departamento de intervención para a incorporación dos terreos
obxecto de cesión ao Patrimonio Municipal do Solo.
Cuarto.- 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 6.000 do 21/08/2018)
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da Alcaldía de 25 de setembro 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 21 de agosto de 2018 (rex. entrada nº 6.000), 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 NESPEREIRA, 86 (TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a
unha vivenda unifamiliar, en Nespereira, nº 86, Calo (S/R: 218318070040).
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 7.394, de 25/09/2018).
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.-32/2018) para poder
levar a cabo as actuacións que figuran na documentación presentada “RBTS EN NESPEREIRA, 86
(TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a unha vivenda unifamiliar, en Nespereira, nº 86, Calo (S/R:
218318070040), de acordo co solicitado con data de 21 de agosto de 2018 (rex. entrada nº 6.000).
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.-32/2018) para
poder levar a cabo as actuacións que figuran na documentación presentada “RBTS EN
NESPEREIRA, 86 (TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a unha vivenda unifamiliar, en
Nespereira, nº 86, Calo (S/R: 218318070040), de acordo co solicitado con data de 21 de agosto de
2018 (rex. entrada nº 6.000).
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 201899900000166 do 28/08/2018)
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da Alcaldía de 25 de setembro de 2018
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA ALCALDÍA
Vista a solicitude presentada por Dª. María Dolores Losada García, en representación de UNIÓN
FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., de 28 de agosto de 2018 (rex. entrada nº 201899900000166), 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 Polígono 508, Parcela 964 (TEO)”, a fin de dar

subministro eléctrico a unha vivenda unifamiliar, en Socastro, nº 1, Calo (S/R: 218317110233).
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 7.395, de 25/09/2018).
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 Dª. María Dolores Losada García, en representación de UNIÓN FENOSA
DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para a ocupación do dominio público (expte. O.D.-33/2018) para poder
levar a cabo as actuacións que figuran na documentación presentada “RBTS Polígono 508, Parcela 964
(TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a unha vivenda unifamiliar, en Socastro, nº 1, Calo (S/R:
218317110233), de acordo co solicitado con data de 28 de agosto de 2018 (rex. entrada nº
201899900000166).
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 Dª. María Dolores Losada García, en representación de UNIÓN FENOSA
DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para a ocupación do dominio público (expte. O.D.-33/2018) para
poder levar a cabo as actuacións que figuran na documentación presentada “RBTS Polígono 508,
Parcela 964 (TEO)”, a fin de dar subministro eléctrico a unha vivenda unifamiliar, en Socastro, nº 1,

Calo (S/R: 218317110233), de acordo co solicitado con data de 28 de agosto de 2018 (rex. entrada nº
201899900000166).
Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.

4.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CORRECCIÓN DE ERRO NAS BASES
REGULADORAS PARA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A CLUBES
DEPORTIVOS SEN ÁNIMO DE LUCRO E DEPORTISTAS FEDERADOS/AS POLAS
ACTIVIDADES REALIZADAS E PARA A PREPARACIÓN DAS
DIFERENTES
COMPETICIÓNS DURANTE O ANO 2018
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 21 de setembro de
2018 que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Vistas as Bases da Convocatoria de Subvencións a clubes e deportistas federados con cargo ao
orzamento de 2017 prorrogado, publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 175
do 13 de setembro de 2018, e detectado un erro nas mesmas,
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local, a adopción dos seguintes acordos:
Primeiro.- 1.- Corrixir o erro detectado do seguinte xeito:
.- No PUNTO 5º.- CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS
Apartado 2º. CRITERIOS PARA DEPORTISTAS FEDERADOS
Punto c)
Onde dí:
“Máxima competición oficial na que participou no ano 2017. Ata 5 puntos máximo”,
debe dicir:
“Máxima competición oficial na que participou no ano 2016. Ata 5 puntos máximo”.
No ANEXO 1.- MODELO DE SOLICITUDE – DEPORTISTAS FEDERADOS/AS
Onde dí:

“COMPETICIÓN OFICIAL NA QUE PARTICIPOU NO ANO 2017 (Marcar a que corresponda)
Internacional Estatal Autonómica Combinado Estatal

Combinado Autonómico

debe dicir:
“COMPETICIÓN OFICIAL NA QUE PARTICIPOU NO ANO 2016 (Marcar a que corresponda)
Internacional Estatal Autonómica Combinado Estatal

Combinado Autonómico

2.- Modificar o punto 4.3 relativo á presentación de solicitudes de maneira que as solicitudes e a
documentación correspondente presentarase dentro do prazo de 15 días hábiles contados dende o
día seguinte da publicación deste anuncio no Boletin Oficial da Provincia.
Segundo- Proceder á súa exposición pública mediante edicto no Boletín Oficial da Provincia e no
Taboleiro de Edictos do Concello.”
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.- 1.- Corrixir o erro detectado do seguinte xeito:
.- No PUNTO 5º.- CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS
Apartado 2º. CRITERIOS PARA DEPORTISTAS FEDERADOS
Punto c)
Onde dí:
“Máxima competición oficial na que participou no ano 2017. Ata 5 puntos máximo”,
debe dicir:
“Máxima competición oficial na que participou no ano 2016. Ata 5 puntos máximo”.
No ANEXO 1.- MODELO DE SOLICITUDE – DEPORTISTAS FEDERADOS/AS
Onde dí:
“COMPETICIÓN OFICIAL NA QUE PARTICIPOU NO ANO 2017 (Marcar a que
corresponda)

Internacional Estatal Autonómica Combinado Estatal

Combinado Autonómico

debe dicir:
“COMPETICIÓN OFICIAL NA QUE PARTICIPOU NO ANO 2016 (Marcar a que
corresponda)
Internacional Estatal Autonómica Combinado Estatal

Combinado Autonómico

2.- Modificar o punto 4.3 relativo á presentación de solicitudes de maneira que as solicitudes e
a documentación correspondente presentarase dentro do prazo de 15 días hábiles contados
dende o día seguinte da publicación deste anuncio no Boletin Oficial da Provincia.
Segundo- Proceder á súa exposición pública mediante edicto no Boletín Oficial da Provincia e
no Taboleiro de Edictos do Concello.

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

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

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