EXTRACTO DOS ACORDOS ADOPTADOS NA SESIÓN
ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 21 DE XULLO DE 2014.

Presidente:
D. XOSÉ CRESPO IGLESIAS.
Concelleiros:
D. CAMILO GONZÁLEZ BODAÑO.
D. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ.
Dª. MARÍA PILAR LÓPEZ CARRÓN.
D. MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ.
D. MANUEL GÓMEZ ESTÉVEZ.
Dª. MARÍA JOSÉ BATÁN MOURIÑO.
Secretario Xeral:
D. CÉSAR LÓPEZ ARRIBAS.
Interventora:
Dª. MARTA OVIEDO CREO.

1.- APROBACIÓN DA ACTA NÚM. 29 DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DE DATA 14 XULLO DE 2014.
Acordouse aprobar a acta da sesión ordinaria celebrada o día 14 de xullo de 2014 e
ordenouse a súa transcrición ao libro de actas.
2.- LICENZAS DE OBRAS.
2.1.- Acordouse conceder licenza de obra para a construción dunha vivenda

unifamiliar illada no lugar de Santomé, s.n., parroquia de Vilanova e aprobar a liquidación
practicada pola Intervención municipal en concepto de imposto sobre construcións,
instalacións e obras.
3.- LICENZAS DE ACTIVIDADE.
3.1.- Acordouse conceder licenza de actividade de legalización de explotación de
vacún en Maceira.
4.- ACORDO EFICACIA DE COMUNICACIÓN PREVIA.
4.1.- Acordouse a eficacia da comunicación previa para as obras de conservación e
restauración de cuberta en vivenda unifamiliar no lugar de Vilasoa, parroquia de Bendoiro e
aprobar a liquidación practicada pola Intervención municipal en concepto de ICIO.
4.2.- Acordouse a eficacia da comunicación previa para a execución de obras
menores para reparación de cuberta de edificio de vivendas na rúa Corredoira, Lalín.
5.- INFORMES PREVIOS.
5.1.- Aprobouse o informe técnico municipal de data 16/047/2014 en relación á
licenza de obra para construción dunha vivenda unifamiliar illada vinculada a explotación
gandeira próxima ao lugar de Maceira, e remitir a documentación requirida no oficio de
data de rexistro de entrada neste Concello 06/05/14 (nº 2654), pola Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas para continuar coa tramitación da Autorización
Autonómica.
5.2.- Aprobouse o informe transcrito do Técnico Municipal, de data 14/07/14, en
relación á licenza para obras de conservación e restauración de cuberta e fachada en vivenda
unifamiliar en Eirexe, Donsión, e acordouse remitir o expediente completo ao Servizo de
Patrimonio Cultural da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Turismo e Ordenación
Universitaria.
6.- INFORMES URBANÍSTICOS.
6.1.- Aprobouse o informe emitido polo enxeñeiro técnico municipal, de data 15 de
xullo de 2014, en relación a unha parcela do proxecto de reparcelación do Plan de
Sectorización SR-D “Agro de Lalín de Arriba”, LALIN.

6.2.- Aprobouse o informe emitido polo enxeñeiro técnico municipal, de data 15 de
xullo de 2014 en relación a unha finca corresponde do proxecto de reparcelación do Plan de
Sectorización SR-D “Agro de Lalín de Arriba”LALIN.
6.3.- Aprobouse o informe emitido polo enxeñeiro técnico municipal, de data 15 de
xullo de 2014, en relación a unha parcela do proxecto de reparcelación do Plan de
Sectorización SR-D “Agro de Lalín de Arriba” LALIN.
7.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
7.1.- Acordouse corrixir un erro apreciado no Prego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rexe a contratación do “Servizo de reparación e mantemento do parque
móbil e de maquinaria do Concello de Lalín (CSE072014)”.
7.2.- Acordouse iniciar o expediente de contratación denominado SERVIZO DE
ASESORAMENTO TÉCNICO EN MATERIA DE URBANISMO DO CONCELLO DE
LALÍN” CSE092014. mediante procedemento negociado sen publicidade, trámite ordinario
e un criterio de valoración, con importe de licitación de 33.276,00 euros (IVE incluído).
8.- FACTURAS E CONTAS.
8.1.- Acordouse aprobar e declarar de abono de facturas por importe de 121.512,17
euros.
8.2.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.
Acordouse devolución dun aval constituído como garantía para responder do contrato
de subministro de “pellets” para a caldeira de biomasa da piscina municipal.
9.- PROPOSTAS DOS SRES. CONCELLEIROS DELEGADOS.
9.1.- Acordouse contratar coa empresa REPSOL LUBRICANTES Y
ESPECIALIDADES, S.A., o subministro da Emulsión Asfáltica C65B3 e do Aglomerado
en frío, por importe total de 11.845,90 € (IVE incluído) con suxeición ó réxime dos
contratos menores de subministros.
9.2.- Acordouse aprobar a concesión dunha axuda de inclusión social por importe de

73,82 € para sufragar gastos de primeira necesidade que será aboada en efectivo.
9.3.- Acordouse aprobar a concesión de dúas axudas de inclusión social por importes
de 150 e 200 € para sufragar gastos de primeira necesidade que serán aboadas en efectivo.
9.4.- Acordouse probar a concesión dunha axuda de inclusión social para sufragar
gastos de primeira necesidade, por importe de 150 €, que será aboada en efectivo.
9.5.- Acordouse aprobar a concesión dunha axuda de inclusión social para sufragar
gastos de primeira necesidade, por importe de 150 €, que será aboada en efectivo.
9.6.- Acordouse aprobar a concesión dunha axuda de inclusión social para sufragar
gastos de primeira necesidade, por importe de 133 €, que será aboada en efectivo.
10.- ESCRITOS E COMUNICACIÓNS.
10.1.- Acordouse autorizar a colocación de publicidade a varios titulares das licenzas
de taxi do Concello de Lalín.
10.2.- Acordouse autorizar a reserva de vía pública para ambulancias á altura da rúa
C, núm. 20, Clínica Deza, S.L..
10.3.- Deuse conta do Fax enviado pola FEGAMP co que achegan comunicación da
petición da Secretaría Xeral do Medio Rural, en relación coas disposicións vixentes e
modelos a empregar da Lei 3/2007 en materia de fogos de artificio.
10.4.- Deuse conta do erro padecido na sesión celebrada o día 7 de xullo de 2014,
punto 6.1. expedientes de contratación e acórdase corrixir o mesmo.
=============----------------------------=============

