ACTA 1/19
SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 7 DE XANEIRO DE 2019 Na sala de Xuntas da Casa Consistorial, sendo as 13:08 horas do día 7 de xaneiro de 2019,
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
D. Jorge Juan Carballido Salgado
D. Xurxo Francos Liñares
Non asiste, previa escusa:
Dª. Mª Pilar Pérez Fagil
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Secretaria acctal.: D.ª Sandra Mª García Chenlo, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1. APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 19.11.18, DO 03.12.18 E DO 17.12.18
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.-APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 19.11.18, DO 03.12.18 E DO 17.12.18
Acta da sesión ordinaria do día 19 de novembro de 2018
O sr. alcalde pregúntalle aos/ás sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha observación á
acta da sesión ordinaria celebrada con data de 19 de novembro de 2018.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada.
Acta da sesión ordinaria de 3 de decembro de 2018
O sr. alcalde pregúntalle aos/ás sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha observación á
acta da sesión ordinaria celebrada con data de 3 de decembro de 2018.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada.
Acta da sesión ordinaria de 17 de decembro de 2018
O sr. alcalde pregúntalle aos/ás sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha observación á
acta da sesión ordinaria celebrada con data de 17 de decembro de 2018.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada.

2.- AUTORIZACIÓNS DE OCUPACIÓNS DE DOMINIO PÚBLICO
PROPOSTA DA ALCALDÍA DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO A
ANA VAL FERNÁNDEZ (rex. entrada nº 9144 do 17/12/2018)
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da Alcaldía de 17 de decembro de 2018
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA ALCALDÍA
Vista a solicitude presentada por Ana Val Fernández, de 17 de decembro de 2018 (rex. entrada nº 9.144),
para que se lle outorgue autorización para a ocupación do dominio público para poder levar a cabo
obras de rampla de acceso de vehículos de 7 mts, en rúa do Atallo, Cacheiras, R.C.:
15083B503013740000SP.

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 de data 17/12/2018)
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 ANA VAL FERNÁNDEZ, licenza para a ocupación do dominio público (expte.
O.D.-57/2018) para poder levar a cabo obras de rampla de acceso de vehículos de 7 mts, en rúa do
Atallo, Cacheiras, R.C.: 15083B503013740000SP, de acordo co solicitado con data de 17 de decembro
de 2018 (rex. entrada nº 9.144).
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 ANA VAL FERNÁNDEZ, licenza para a ocupación do dominio público
(expte. O.D.-57/2018) para poder levar a cabo obras de rampla de acceso de vehículos de 7 mts, en
rúa do Atallo, Cacheiras, R.C.: 15083B503013740000SP, de acordo co solicitado con data de 17 de
decembro de 2018 (rex. entrada nº 9.144).
Segundo.- Notificar o presente á interesada 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 trece minutos, de orde da Presidencia,
levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, secretaria acctal. dou fe.
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