EXTRACTO DOS ACORDOS ADOPTADOS NA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 13 DE XANEIRO DE 2016.
Alcalde-Presidente:
D. RAFAEL LUÍS CUÍÑA APARICIO.
Concelleiros:
Dª. KATIA MARGARET PROCINO TOIMIL.
Dª. TERESA VARELA FISTEUS.
D. NICOLÁS MARÍA GONZÁLEZ CASARES.
D. JOSÉ MANUEL HERMIDA ARIAS.
Dª. LARA RODRÍGUEZ PEÑA
D. TOMÁS VILARIÑO FIDALGO.
Dª. CELIA ALONSO CARAMÉS.
Secretaria Xeral:
D. CÉSAR LÓPEZ ARRIBAS.
Interventora:
Dª. MARTA OVIEDO CREO.

1. - APROBACIÓN SE PROCEDE DAS ACTAS DAS XUNTAS DE GOBERNO
LOCAL NÚMS. 54 DE 28 DE DECEMBRO DE 2015 E 1 DE 7 DE XANEIRO DE
2016.
Acordouse aproba as actas núm. 54/2015 e 1/2016 de data 28 de decembro de 2015 e
7 de xaneiro de 2016, das sesións celebradas pola Xunta de Goberno Local.
2.- ASUNTOS XUDICIAIS.
2.1.- Dáse conta da Sentenza núm. 00002/2016, procedemento ordinario núm.
119/2015 sobre Urbanismo expediente de reposición da legalidade urbanística do Xulgado

do Contencioso Administrativo núm. 1 de Pontevedra.
3.- PROPOSTAS DOS SRES. CONCELLEIROS DELEGADOS.
3.1.- Acordouse a concesión da tarxeta de estacionamento para persoas con
minusvalía co número 01/2016.
3.2.- Acordouse proceder ao cambio de titularidade do vado permanente nº 611.
3.3.- Acordouse autorizar e comprometer un gasto por importe de 5.457,10 € (IVE
incluído) con destino ó servizo de aluguer, montaxe e recollida de 1.300 cadeiras para a
XXIIª Gala de Gastronomía de Galicia, así como para o aluguer e montaxe de carpa e
iluminación con xerador de corrente para a Matanza Tradicional do Porco.
3.4.- Acordouse autorizar e comprometer un gasto por importe de 19.965 € (IVE
incluído), con destino ó aluguer, montaxe e desmontaxe dos equipos de iluminación para a
celebración, no Lalín Arena, da Gala de Gastronomía de Galicia e do Festival das Bandas de
Música de Lalín.
3.5.- Acordouse Aprobar as bases que configuran a convocatoria do Xº Premio á
Muller Empresaria “Dna. Maruja Gutiérrez” para o ano 2016.
3.6.- Acordouse proceder a anulación dos dereitos de exercicios cerrados que se
reflicten no informe de intervención motivado pola declaración de insolvencia tal como
consta no escrito emitido polo ORAL ao respecto e no auto xudicial que se adxunta.
3.7.- Acordouse proceder ao pagamento de 326,90 euros correspondente ao importe
non xustificado da subvención concedida ao Concello de Lalín, ao abeiro dos Programas de
Cooperación 2012 para o servizo “GRUMIR”, nº de expediente TR351A2012/293-5 e
ingresado na conta E582 2080 0300 8731 1006 3172 facendo constar no concepto do
ingreso “Remanente subvención TR351A2012/93-5”.
3.8.- Acordouse dar de baixa no programa Xantar na Casa para a seguinte persoa:
DNI 35211250K.
4.- CORRECCIÓN DE ERROS.
4.1.- Dáse conta o erro padecido na sesión celebrada pola Xunta de Goberno Local o

día 14 de decembro de 2012, punto núm. 5 convenios administrativos e proceder a súa
corrección.
4.2.- Dáse conta o erro padecido na sesión celebrada pola Xunta de Goberno Local o
día 28 de decembro de 2012, punto 5.1. certificacións de obras e proceder a súa corrección.
4.3.- Dáse conta o erro padecido na sesión celebrada pola Xunta de Goberno Local o
día 28 de decembro de 2012, punto 5.2. Certificacións de obras e proceder a súa corrección.
4.4.- Dáse conta o erro padecido na sesión celebrada pola Xunta de Goberno Local o
día 28 de decembro de 2012, punto 7.5 propostas dos sres. Concelleiros Delegados e
proceder a súa corrección.
4.5.- Dáse conta o erro padecido na sesión celebrada pola Xunta de Goberno Local o
día 28 de decembro de 2012, punto 7.6 propostas dos Sres. Concelleiros Delegados e
proceder a súa corrección.
4.6.- Acordouse modificar a Base 6 das Bases que rexerán po concurso do Premio
Aldea Singular do Concello de Lalín 2015.
5.- ESCRITOS E COMUNICACIÓNS.
5.1.- Dáse conta do informe do Inspector-Xefe da Policía Local de data 15 de
decembro de 2015, en relación co escrito presentado polo Presidente de la Asociación
Provincial de Taxistas de Pontevedra capital y Municipios de la Provincia.
5.2.- Dáse conta do escrito presentado no que se solicita autorización municipal para
estacionar un vehículo durante todo o día diante do seu negocio 2 días o mes sito na rúa
Wenceslao Calvo Garra, núm. 4, baixo, Lalín.
5.3.- Dáse conta do escrito presentado por Comercial de Vehículos Unimotor no
que solicita que se estableza unha reserva de espazo para exposición de tres vehículos de
condución sen carnet o día 31 de xaneiro de 2015, día da Feira do Cocido na esquina da rúa
Rosalía de Castro coa rúa Molinera.
--------------------------------------------------------

