ACTA 26/18
SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 17 DE DECEMBRO DE 2018 Na sala de Xuntas da Casa Consistorial, sendo as 14:10 horas do día 17 de decembro 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

Non asiste, previa escusa:
D. Xurxo Francos Liñares
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Secretaria: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

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

4. PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A NON DIVISIÓN EN LOTES DOS
INVESTIMENTOS, COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
INCLUÍDOS NO POS+2019
5. PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CLUBES E
DEPORTISTAS FEDERADOS, POLAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018
6. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
7. 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.
LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
Escrito presentado por Natalia Carril Regueiro, en data 24 de maio de 2018, con rexistro de entrada no
Concello núm. 3.861, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 13 de decembro de 2018, o informe xurídico de
Secretaría de data 13 de decembro 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 NATALIA CARRIL REGUEIRO, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
(expte O-508-15/2018), para unha vivenda unifamiliar, situada en Lucí, nº 26-1, parroquia de Lucí, R.C.:
15083G502010150000TT, segundo obras executadas en base á licenza municipais núm. 21/15, concedida
pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 4 de maio de 2015.
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 €
2.- ACEPTACIÓN DE CESIÓN DE TERREOS PARA A REGULARIZACIÓN DE VIARIO.
Escrito presentado por Francisco Ramón Devesa Senín, en data 30 de novembro de 2018, con rexistro de
entrada no Concello núm. 201899900000285, no que solicita a aceptación da cesión dos terreos para a

regularización do viario, correspondentes coa licenza urbanística 21/17, xuntando escritura pública de
data catro de outubro 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 21 de agosto de 2017, a
Francisco Ramón Devesa Senín, para construción de aloxamentos turísticos, en Freixeiro, Reis, R.C.:
15083A509000400000KL, 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 concrétase nunha superficie de 373,00 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 presentes e por
delegación da Alcaldía (Decretos de 15/06/2015 e 01/03/2016 (núms. 463/15 e 175/16, respectivamente)),
acorda:
Primeiro.- Aceptar a cesión dos terreos que figuran na escritura pública de data catro de outubro de dous
mil dezaoito, do notario Carlos Sebastián Lapido Alonso, dunha superficie de 373,00 metros cadrados,
correspondente coa licenza urbanística 21/17.
Segundo.- Deberá procederse polo interesado 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 21 de agosto de
2017 (Lic. 21/17).
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
NEDGIA GALICIA, SDG, S.A. (rex. entrada nº 201899900000254 do 05/11/2018)
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da Alcaldía de 4 de decembro de 2018
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA ALCALDÍA
Vista a solicitude presentada por Raquel Vallejo Labrador, en representación de NEDGIA GALICIA,
SDG, S.A., de 5 de novembro de 2018 (rex. entrada nº 201899900000254), para que se lle outorgue
autorización para a ocupación do dominio público para poder levar a cabo unha acometida, para
subministro de gas natural canalizado en Rúa das Mámoas de Montouto, nº 4 (s/r.: GDE41218100006).

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 de
gas 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 gas 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 8.867, de 04/12/2018).
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 Raquel Vallejo Labrador, en representación de NEDGIA GALICIA, SDG, S.A.,
licenza para a ocupación do dominio público (expte. O.D.-54/2018) para poder levar a cabo unha
acometida, para subministro de gas natural canalizado en Rúa das Mámoas de Montouto, nº 4 (s/r.:
GDE41218100006), de acordo co solicitado con data de 5 de novembro de 2018 (rex. entrada nº
201899900000254).
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 Raquel Vallejo Labrador, en representación de NEDGIA GALICIA, SDG,
S.A., licenza para a ocupación do dominio público (expte. O.D.-54/2018) para poder levar a cabo
unha acometida, para subministro de gas natural canalizado en Rúa das Mámoas de Montouto, nº 4
(s/r.: GDE41218100006), de acordo co solicitado con data de 5 de novembro de 2018 (rex. entrada nº
201899900000254).
Segundo.- Notificar o presente á interesada con sinalamento dos recursos procedentes.

3.2.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO A
NEDGIA GALICIA, SDG, S.A. (rex. entrada nº 201899900000255 do 05/11/2018)
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da Alcaldía de 4 de decembro de 2018
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA ALCALDÍA
Vista a solicitude presentada por Raquel Vallejo Labrador, en representación de NEDGIA GALICIA,
SDG, S.A., de 5 de novembro de 2018 (rex. entrada nº 201899900000255), para que se lle outorgue
autorización para a ocupación do dominio público para poder levar a cabo unha acometida, para
subministro de gas natural canalizado en Rúa do Loureiro, nº 2, Os Tilos (s/r.: GDE41018100014).
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 de
gas 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 gas 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 8.866, de 04/12/2018).
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 Raquel Vallejo Labrador, en representación de NEDGIA GALICIA,
licenza para a ocupación do dominio público (expte. O.D.-55/2018) para poder levar a
acometida, para subministro de gas natural canalizado en Rúa do Loureiro, nº 2, Os
GDE41018100014), de acordo co solicitado con data de 5 de novembro de 2018 (rex.
201899900000255).
Segundo.- Notificar o presente á interesada con sinalamento dos recursos procedentes.”

SDG, S.A.,
cabo unha
Tilos (s/r.:
entrada nº

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 Raquel Vallejo Labrador, en representación de NEDGIA GALICIA, SDG,
S.A., licenza para a ocupación do dominio público (expte. O.D.-55/2018) para poder levar a cabo
unha acometida, para subministro de gas natural canalizado en Rúa do Loureiro, nº 2, Os Tilos
(s/r.: GDE41018100014), de acordo co solicitado con data de 5 de novembro de 2018 (rex. entrada nº
201899900000255).
Segundo.- Notificar o presente á interesada con sinalamento dos recursos procedentes.
4.- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A NON DIVISIÓN EN LOTES DOS
INVESTIMENTOS, COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, INCLUÍDOS
NO POS+2019
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 12 de decembro de
2018 que se recolle a continuación:
PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vistas as bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos), “POS+ 2019”, publicadas no BOP nº 188, de
2 de outubro de 2018.
Visto que na documentación específica a presentar, no caso das obras e subministracións, a
base 5.B.3.4 indica que “No suposto de que o investimento sexa susceptible de división en

lotes, pero o concello opte por non dividilo e incluílo no Plan para a súa adxudicación nun só
contrato, o concello deberá presentar xa coa solicitude de participación no Plan a resolución ou
acordo do órgano de contratación de non dividilo, debendo detallarse os argumentos técnicos,
económicos, xurídicos ou de outra natureza que motiven validamente a súa non división en lotes,
de acordo previsto no artigo 99.3 da Lei 9/2017”.
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.- Non dividir en lotes o investimento obxecto do proxecto/prego que se solicita
incluír no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) POS+ 2019 cos datos que se indican:
DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO

ORZAMENTO DO INVESTIMENTO

REFORMA E AMPLIACIÓN DA CASA COMÚN DE OZA

256.243,02 EUROS

AREA RECREATIVA HORTA DO CURA, FASE I

439.998,88 EUROS

SENDA PEONIL ENTRE SAN DOMINGOS E CENTRO
DE SAÚDE DE FOLGUEIRAS, CALO

315.951,93 EUROS

REURBANIZACIÓN DO NUCLEO DE SESTELO

326.377,00 EUROS

Segundo.- Esta decisión de non dividir en lotes o obxecto do proxecto/prego indicado está
xustificada pola concorrencia dos seguintes motivos válidos de acordo co disposto no artigo 99.3 da
Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público (BOE núm. 272, do 9 de novembro de
2017), e quedará debidamente xustificada no expediente de contratación:
- A realización independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do contrato
dificultaría a correcta execución do mesmo desde un punto de vista técnico.
- O risco para a correcta execución do contrato procede da natureza obxecto do mesmo, ao implicar
a necesidade de coordinar a execución das diferentes prestacións, cuestión que podería verse
imposibilitada pola súa división en lotes e a execución por unha pluralidade de contratistas
diferentes.
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)), acorda:
Primeiro.- Non dividir en lotes o investimento obxecto do proxecto/prego que se solicita
incluír no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal
(Plan único de concellos) POS+ 2019 cos datos que se indican:

DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO

ORZAMENTO DO INVESTIMENTO

REFORMA E AMPLIACIÓN DA CASA COMÚN DE
OZA

256.243,02 EUROS

AREA RECREATIVA HORTA DO CURA, FASE I

439.998,88 EUROS

SENDA PEONIL ENTRE SAN DOMINGOS E
CENTRO DE SAÚDE DE FOLGUEIRAS, CALO

315.951,93 EUROS

REURBANIZACIÓN DO NUCLEO DE SESTELO

326.377,00 EUROS

Segundo.- Esta decisión de non dividir en lotes o obxecto do proxecto/prego indicado está
xustificada pola concorrencia dos seguintes motivos válidos de acordo co disposto no artigo
99.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público (BOE núm. 272, do 9 de
novembro de 2017), e quedará debidamente xustificada no expediente de contratación:
- A realización independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do contrato
dificultaría a correcta execución do mesmo desde un punto de vista técnico.
- O risco para a correcta execución do contrato procede da natureza obxecto do mesmo, ao
implicar a necesidade de coordinar a execución das diferentes prestacións, cuestión que
podería verse imposibilitada pola súa división en lotes e a execución por unha pluralidade de
contratistas diferentes.

5.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CLUBES E
DEPORTISTAS FEDERADOS, POLAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018
Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 12 de decembro de
2018 que se recolle a continuación:
PROPOSTA DA ALCALDÍA
Téndose aprobado pola Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria de data 03/09/2018 as
Bases da Convocatoria de subvencións a clubes e deportistas federados, polas actividades realizadas
en 2018, que foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº175 de data 13/09/2018.
Téndose valorado a documentación presentada polos clubes e deportistas interesados por parte da
comisión de valoración á que se refire a base 5ª da convocatoria, que presenta acta de data

22/11/2018, na que figuran as puntuacións acadadas e os importes propostos para as axudas
concedidas.
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto, de data 12/12/2018.
Considerando o disposto na citada Base 5ª da Convocatoria referida ,así como o disposto no artigo
21.1 da Lei 7/1985 de 2 de abril, de Bases do Réxime Local,
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar a acta da Comisión de valoración de data 22/11/2018, segundo a cal procede
conceder os importes que de seguido se indican aos seguintes clubes e deportistas federados:

MODALIDADE

Subvención
concedida

KARATE, JUDO, XADREZ E F.S.

2.863,50 €

FÚTBOL E FS

2.477,17 €

PADEL E TENIS

2.363,55 €

PRAÍÑA SP. C

FÚTBOL E FS

2.340,82 €

S. D. CACHEIRAS

FÚTBOL E FS

2.204,47 €

BEISBOL

1.636,35 €

TAEKWONDO

1.477,27 €

RUGBY E F. AMERICANO

1.227,30 €

BILLAR

1.227,30 €

BALONCESTO

1.045,50 €

PATINAXE ARTÍSTICA

954,60 €

AEROMODELISMO

727,35 €

CLUB
CLUB SAN FRANCISCO TEO
SR CALO
CLUB FAMILY LOS TILOS

E. DE BEISBOL E SOFBOL OS
TILOS
TKDENODO
ASOCIACIÓN VALENTES
ASOCIACIÓN DE BILLAR DE
TEO
C.D. GALOGRIN
PATINAXE ARTÍSTICA DE
TEO
AEROMODELISMO ESTELA

MODALIDADE

Subvención
concedida

S.D.C. RECESENDE

FÚTBOL

522,82 €

CF RARIS

FÚTBOL

432,00 €

CLUB

DEPORTISTA INDIVIDUAL

MODALIDADE

Subvención
concedida

PASCAL GÓMEZ VALOIS

SQUASH

1.000 €

INÉS GÓMEZ VALOIS

SQUASH

1.000 €

XABIER SANTOS VEIGA

KARATE

1.000 €

RUTH LORENZO COUSO

KARATE

1.000 €

MINIA PEREZ VIDELA

PATINAXE ARTÍSTICA

789,47 €

LAURA MELLA BOULLÓN

PATINAXE ARTÍSTICA

789,47 €

NEREA LOPEZ BARREIRO

XIMNASIA RÍTMICA

263,16 €

LARA PAMPIN TOLDERLUND

XIMNASIA RÍTMICA

131,58 €

MARTINA DÍAZ PAZOS

XIMNASIA RÍTMICA

131,58 €

CLAUDIA CANTÓN ARMADA

XIMNASIA RÍTMICA

131,58 €

LARA RIAL GARCÍA

XIMNASIA RÍTMICA

131,58 €

ALBA IGLESIAS BALUJA

XIMNASIA RÍTMICA

131,58 €

Segundo.- Dar conta do presente acordo aos interesados asi como aos servizos económicos
municipais aos efectos oportunos.

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)), acorda:
Primeiro.- Aprobar a acta da Comisión de valoración de data 22/11/2018, segundo a cal procede
conceder os importes que de seguido se indican aos seguintes clubes e deportistas federados:

MODALIDADE

Subvención
concedida

KARATE, JUDO, XADREZ E F.S.

2.863,50 €

FÚTBOL E FS

2.477,17 €

PADEL E TENIS

2.363,55 €

PRAÍÑA SP. C

FÚTBOL E FS

2.340,82 €

S. D. CACHEIRAS

FÚTBOL E FS

2.204,47 €

BEISBOL

1.636,35 €

TAEKWONDO

1.477,27 €

RUGBY E F. AMERICANO

1.227,30 €

BILLAR

1.227,30 €

BALONCESTO

1.045,50 €

PATINAXE ARTÍSTICA

954,60 €

AEROMODELISMO

727,35 €

S.D.C. RECESENDE

FÚTBOL

522,82 €

CF RARIS

FÚTBOL

432,00 €

CLUB
CLUB SAN FRANCISCO TEO
SR CALO
CLUB FAMILY LOS TILOS

E. DE BEISBOL E SOFBOL OS
TILOS
TKDENODO
ASOCIACIÓN VALENTES
ASOCIACIÓN DE BILLAR DE
TEO
C.D. GALOGRIN
PATINAXE ARTÍSTICA DE
TEO
AEROMODELISMO ESTELA

MODALIDADE

Subvención
concedida

PASCAL GÓMEZ VALOIS

SQUASH

1.000 €

INÉS GÓMEZ VALOIS

SQUASH

1.000 €

XABIER SANTOS VEIGA

KARATE

1.000 €

RUTH LORENZO COUSO

KARATE

1.000 €

MINIA PEREZ VIDELA

PATINAXE ARTÍSTICA

789,47 €

LAURA MELLA BOULLÓN

PATINAXE ARTÍSTICA

789,47 €

NEREA LOPEZ BARREIRO

XIMNASIA RÍTMICA

263,16 €

LARA PAMPIN TOLDERLUND

XIMNASIA RÍTMICA

131,58 €

MARTINA DÍAZ PAZOS

XIMNASIA RÍTMICA

131,58 €

CLAUDIA CANTÓN ARMADA

XIMNASIA RÍTMICA

131,58 €

LARA RIAL GARCÍA

XIMNASIA RÍTMICA

131,58 €

ALBA IGLESIAS BALUJA

XIMNASIA RÍTMICA

131,58 €

DEPORTISTA INDIVIDUAL

Segundo.- Dar conta do presente acordo aos interesados asi como aos servizos económicos
municipais aos efectos oportunos.

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

7.- 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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