Expediente núm.:

Órgano colexiado:

JGL/2018/7

A Xunta de Goberno Local

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Extraordinaria

Data

10 de agosto de 2018

Duración

Desde as 13:30 ata as 14:15 horas

Lugar

Salón de Plenos do Concello

Presidida por

FELIPE TRAVESO GARCÍA

Secretario

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

ASISTENCIA Á SESIÓN
DNI

Nome e Apelidos

Asiste

34964132S

FELIPE TRAVESO GARCÍA

SÍ

34970384B

Mª JOSE MANSO CABRERA

SÍ

34974010A

TITO TRAVESO TEIJEIRO

SÍ

Unha vez verificada polo secretario a válida constitución do órgano, o presidente abre a sesión,
polo que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na orde do día

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación da acta da sesión anterior
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Non se producen intervención. Sometida a aprobación a acta anterior de 2 de xullo de
2018, queda aprobada por unanimidade dos presentes.
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MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (1 para 2)
EL SECRETARIO - INTERVENTOR
Data de Sinatura: 13/08/2018
HASH: 9e243518695d042427aa18a0e3532307
FELIPE TRAVESO GARCÍA (2 para 2)
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Data de Sinatura: 13/08/2018
HASH: 54f13b8a5a89b0011700a53ea1bce005

ACTA

Aprobación Padrón de contribuintes Taxa por Abastecemento de auga, Alcantarillado e
canon de auga, 2º Trime
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Preséntase para o seu estudio as listas cobratorias do 2º T/2018 que obran na Secretaría do
Concello coa corrección xa feita dun recibo que non se lle tiña que cobrar Alcantarillado por
non telo todavía, correspondente á ” Taxa do servizo de subministración de auga e enganche á
rede” cun importe de 4.218,52€ a “Taxa por alcantarillado e depuración” cun importe de
4.663,41€ e o “Canon da Auga” da Xunta de Galicia cun importe de 2.799,67€ facendo un
total de 11.699,44€.

Visto que a citada lista axústase na súa confección á realidade e ás instruccións que regulan as
citadas taxas e canon cuio importe ascende á cantidade sinalada, proponse a Xunta de
Goberno Local, aprobar os padróns que conteñen as listas cobratorias do 2º T/2018,
correspondente á ” Taxa do servizo de subministración de auga e enganche á rede”, a “Taxa
por alcantarillado e depuración” e o “Canon da Auga” da Xunta de Galicia. Quedan aprobadas
por unanimidade dos presentes, sendo tres os votos dos tres que compoñen a corporación.

Expediente 410/2018. Subvención solicitada a outra Administración
Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

PROPOSTA
Vista a orde 16 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria
de subvencións para a adxudicación de equipamentos de emerxencias, en réxime de
concorrencia competitiva, a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou
agrupacións de concellos galegos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020; proponse á Xunta de
Goberno:
1º.- Solicitar a adxudicación de equipamentos de emerxencias ó abeiro da orde do 16
de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatotia de subvencións
para o ano 2018 coa seguinte orde de preferencia:
1º.- Liña 1: Vehículos todo terreo pick-up.
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Favorable

2º.- Liña 2: Remolques para atención de emerxencias.
2º.- Aceptar as condicións e demais requisitos establecidos na orde de convocatoria.
3º.- Facultar o Sr. Alcalde para que asine as solicitudes e faga cantos trámites sexan necesarios

A proposta sométese a aprobación, quedando aprobada por unanimidade dos tres membros
presentes que tamén forman a Xunta de Goberno Local, elevándose a acordo.

Propuesta devolución importe ingresado en exceso en relación á recibo de auga
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Visto exceso de ingreso no pago dos importes de recibo de Auga por Rubén Rodríguez
Dios por pago duplicado en importe de 26,29€.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

Dar conta de comunicacións previas
Por parte da Presidencia dase conta da presentación das seguintes comunicacións previas de
inicio de obra ou uso do solo que teñen a conformidade dos servizos técnicos:
-Antonio Fernandez Otero: Obras de reforma de Tellado de anexo a vivenda enconstado polo
leste, construcción sita en Piñeira de Arcos, Referencia Catastral: 2663308PG0626S0001SE.
-José Antonio Cid Cid: Obras de cambio de Gíua de Portalón de entrada a parcela referencia
catastral: 32078A501004460000FG.
-María Isabel Otero Seguín: Obras de reparación de Tellado en vivenda e palleiras sitas en
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En base ao disposto na lexislación aplicable e as bases de execución do orzamento,
correspondendo a Xunta de Goberno a competencia para a súa devolución. Proponse a
súa devolución.Queda aprobada a proposta por unanimidade dos tres membros
presentes, sendo tres os que compoñen a Xunta de Goberno Local, elevándose a
acordo.

Piñeira de Arcos. Referencia Catastral: 2663206PG0626S0001 e 2563808PG0626S0001JE.
-Celsa Lorén González: Obras de reparación de tellado en vivenda sita en Couso de Limia con
referencia catastral: 000700900PG06A0001WY.
-Herminia Ramos Fernández: Obras de cambio de tella en vivenda sita en Arcos, con
referencia catastral: 000802100PG06E0001GL.

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES

Non hai asuntos
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