
 

  

 

 

 

ACTA 19/20 

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

- 21 DE DECEMBRO DE 2020 - 

Na sala de Xuntas da Casa Consistorial, sendo as catorce horas e dez minutos do día 21 de 

decembro de 2020, 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: 

D.ª Iria  Otero Romero 

D.ª María López Álvarez 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesias 

D. Roberto Moñino Gil 

D.ª Mª Josefa Argibay da Silva 

Arquitecto: D. Ignacio Soto González 

Secretaria: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto. 

  

ORDE DO DÍA: 

1.- APROBACIÓN DAS ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO 07/12/2020 

2.- ACEPTACIÓN DE CESIÓN DE TERREOS PARA A REGULARIZACIÓN DE VIARIO 

LICENZA 49/2020  

3.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DO ÁMBITO 

VECIÑAL, POLAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2020 

4.-  PROPOSTAS DA ALCALDÍA 



 

  

 

 

 

5.-  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 DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO 07/12/2020 

O sr. alcalde pregúntalle aos/ás sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha observación á 

acta da sesión ordinaria celebrada con data de 7 de decembro de 2020. 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada. 

 

2.- ACEPTACIÓN DE CESIÓN DE TERREOS PARA A REGULARIZACIÓN DE VIARIO 

LICENZA 49/2020. 

Escrito presentado por Florencio Cruz Barreiro, en data 14 de decembro de 2020, con rexistro de 

entrada no Concello núm. 202000000006162, no que solicita a aceptación da cesión dos terreos 

para a regularización do viario, correspondentes coa licenza urbanística 49/2020, xuntando escritura 

pública de data dezaseis de setembro de 2020, da notaria Mª Inmaculada Espiñeira Soto, na que se 

recolle a cesión. 

 

Vista a licenza concedida, pola Xunta de Goberno Local, en sesión de data 7 de decembro de 2020, 

a Florencio Cruz Barreiro, para obras de rehabilitación e ampliación dunha vivenda unifamiliar, en 

San Domingo, nº 68, parroquia de Calo, R.C.: 15083A514023520000KF, (Expte. electrónico 

2020/U022/000018), coa condición, entre outras, de inscribir 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 figura na escritura de cesión presentada. 

 

A cesión correspondente concrétase nunha superficie de 132,00 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 e por 

delegación da Alcaldía (Decreto do 3 de xullo de 2020 (res. 622/2020)), acorda: 

 



 

  

 

 

 

Primeiro.- Aceptar a cesión dos terreos que figuran na escritura pública de data dezaseis de 

setembro de 2020, da notaria Mª Inmaculada Espiñeira Soto, dunha superficie de 132,00 metros 

cadrados, correspondente coa licenza urbanística 49/2020. 

 

Segundo.- Deberá procederse polas persoas interesadas 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, en sesión de data 7 de decembro de 2020 (Lic. 49/2020). 

 

Terceiro.-  Ordenar a devolución do expediente ao Departamento de Urbanismo para a xestión do 

mesmo. 

 

3.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DO ÁMBITO 

VECIÑAL, POLAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2020. 

Dáse conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 9 de decembro de 

2020 que se recolle a continuación: 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

Téndose aprobado pola Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria de data 19/10/2020  as 

bases da convocatoria de subvencións do ámbito veciñal, polas actividades realizadas en 2020, que 

foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº180 de data 27/10/2020. 

Téndose valorado a documentación presentada polas entidades interesadas por parte da comisión de 

valoración á que se refire a base 8ª da convocatoria, que presentou a súa proposta de concesión en 

data 04/12/2020. 

Visto o informe de Intervención emitido ao  respecto, de data 09/12/2020. 

E, considerando o disposto na citada Base 8ª da Convocatoria referida,  

PROPOÑO á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos: 

Primeiro.- Aprobar a proposta da Comisión de valoración de data 04/12/2020 segundo a cal 

procede conceder o importe que de seguido se indica á  seguinte entidade beneficiaria: 

 

ENTIDADE  

PUNTO

S 

LIMITE 

MAX CONCEDIDO 

AV CARBALLEIRA 65 411,84€ 411,84€ 

TOTAL 65  411,84€ 

 



 

  

 

 

 

Segundo.- Dar conta do presente acordo ás entidades interesadas, así como ao servizos económicos 

aos efectos oportunos.”. 

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus 

membros  e por delegación da Alcaldía  (Decreto de 3 de xullo de 2020 (res. 622/2020)), 

 acorda: 

Primeiro.- Aprobar a proposta da Comisión de valoración de data 04/12/2020 segundo a cal 

procede conceder o importe que de seguido se indica á  seguinte entidade beneficiaria: 

 

ENTIDADE  

PUNTO

S 

LIMITE 

MAX CONCEDIDO 

AV CARBALLEIRA 65 411,84€ 411,84€ 

TOTAL 65  411,84€ 

 

Segundo.- Dar conta do presente acordo ás entidades interesadas, así como ao servizos 

económicos aos efectos oportunos. 

 

4.- PROPOSTAS DA ALCALDÍA. 

Entrados neste punto non se presenta ningunha. 

  

5.- ROGOS E PREGUNTAS. 

Entrados neste punto non se presenta ningún/ha. 

  

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e quince 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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