BORRADOR DA ACTA DA SESION ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012.

ASISTENTES:
Presidente:
D. José Ignacio Portos Vázquez
Concelleiros:
Dª. Ana Ledo Fernandez
D. Jose Angel Rey Seoane
Dª. Isabel Sesar Otero

Na Casa Consistorial do Concello de Boimorto sendo as
13:20 horas do día trinta de agosto de 2012, xúntase en
sesión ordinaria, primeira convocatoria, previamente
convocados para o efecto, os membros da Xunta de goberno local relacionados na marxe, baixo a presidencia
do alcalde, D. José Ignacio Portos Vázquez.
Foron asistidos pola Secretaria-Interventora Dona Rebeca Vázquez Vázquez.

Secretaria-Interventora:
D.ª Rebeca Vázquez Vázquez
Aberta a sesión polo Sr. Alcalde-presidente, pásanse a
tratar os asuntos incluídos na orde do día.
1.- APROBACIÓN ACTA/S SESIÓN/S ANTERIOR/ES
Coñecidas polos/as asistentes, a través de fotocopias repartidas xunto coa convocatoria, a acta
da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada o día 28/06/2012, de conformidade co
disposto no artigo 91.1 do Real Decreto 2568/1989, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, pregunta
o Sr. alcalde-presidente se algún membro da corporación quere formular algunha observacións
á mesma. Sinálase a necesidade de rectificar no punto 5.1 de aprobación de facturas, débese retirar a factura a nome de Naveira y Suárez, S.L., por ser aprobada polo Pleno da Corporación en
sesión de data 28/06/2012, así como a factura e abono de Geríatria Siglo XXI, S.L., que debería
ser incluída na sesión do 31/05/2012 por constar rexistrada por intervención do mes de maio. A
Xunta de Goberno Local queda enterada e acorda por unanimidade:
ÚNICO.- Aprobar a acta da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada o día
28/06/2012 coas rectificacións sinaladas.
2.- ESCRITOS CHEGADOS AO CONCELLO
2.1.- ESCRITOS OFICIAIS
2.1.1.- CERTIFICACIÓN DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DA
CANTIDADE A TRANSFERIR POLA PRESTACIÓN AXUDA NO FOGAR.
Pola secretaria dase conta da certificación enviada pola da Xefatura Territorial da Consellería
de Traballo e Benestar, rexistro de entrada 1215 de data 01/08/2012, da cantidade que se liquidará e transferirá a este Concello correspondente ao 2º trimestre 2012 pola prestación de axuda
no fogar: 11.724,10 euros.
Os membros da Xunta de Goberno Local danse por informados/as.
2.1.2.- CONVENIO ASINADO CO CONCELLO DE MESIA PARA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS PROFESIONAIS NON LABORAIS NA MINIRESIDENCIA E CENTRO
DE DÍA DE BOIMORTO.

Pola secretaria dáse conta dun exemplar do convenio de colaboración asinado co Concello de
Mesía en data 13 de agosto de 2012 para a realización de prácticas na Miniresidenica e Cetnro
de día de Boimorto do alumnado da especialidade de “Atención sociosanitaria a dependentes en
institucións soiciais” do Obradoiro de Emprego Mesía-Frades-Curtis I, que se impartirá no
Concello de Mesía.
Os membros da Xunta de Goberno Local danse por informados/as.
2.1.3.- RESOLUCIÓN DA DELEGACIÓN TERRITORIAL DA CORUÑA DA
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
PARA SUFRAGAR OS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS XULGADOS DE PAZ.
Pola secretaria dáse conta do escrito enviado pola Delegación Territorial da Coruña, rexistro de
entrada 1296 de data 14/08/2012, no que se achega o resolución de concesión de subvención para sufragar os gastos do Xulgado de Paz, a cantidade para este ano que lle corresponde ao Concello segundo as cifras oficiais de poboación é de 1.570,34 euros.
Os membros da Xunta de Goberno Local danse por informados/as.
2.1.4.- ESCRITO DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E
INFRAESTRUTURAS ACOMPAÑADO DE GUÍA DE ESTUDOS DE IMPACTO E
INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA.
Pola secretaria dáse conta do escrito enviado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, rexistro de entrada 1357 de data 27/08/2012, no que se informa que o artigo 11º
da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección de paisaxe de Galicia establece que en todos os
proxecto que deban someterse ao procedemento de Declaración de impacto ambiental, as entidades promotores deberán incorporar no estudo de impacto ambiental un estudo de impacto e
integración paisaxística e co obxecto de servir de marco metodolóxico para os profesionais que
teñan que elaborar e avaliar ditos estudos achegáse un exemplar da Guía de Estudos de Impacto
e Integración Paisaxística. Asemade o seu contido pódese consultar na Estratexia da Paisaxe
Galega en: http://www.cmati.xunta.es
Os membros da Xunta de Goberno Local danse por informados/as.
2.1.5.- ESCRITO DA SECRETARÍA XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E
URBANISMO DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E
INFRAESTRUTURAS RESPONDENDO Á CONSULTA REALIZADA POR ESTE
CONCELLO EN RELACIÓN CUNHA SEGREGACIÓN.
Pola secretaria dáse conta do escrito envíado pola Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio
e Urbanismo, rexistro de entrada 1206 de data 31/07/2012 no que se informa sobre a consulta
realizada por este Concello en relación a unha parcela de titularidade privada destinada en parte
a equipamento público.
Os membros da Xunta de Goberno Local danse por informados/as e acordan por unanimidade
pedir aclaración da resposta de urbanismo no caso de que a segregación divida en dúas parcelas
á parte da parcela afectada pola calificación como equipamento público.
2.1.6.- RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA EN
RELACIÓN CO SOLICITUDE PRESENTADA POR ESTE CONCELLO PARA O
PARQUE EMPRESARIAL
Pola secretaria dáse conta da resolución ditada polo conselleiro de Economía e Industria para a
Orde do 3 de abril de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da comunicade autónoma de Galicia, rexistro de entrada

1366 de 28/08/2012, na que se resolve inadmitir a trámite e proceder ao arquivo da solicitude
presentada por este Concello ao non poder ter a condición de beneficiario por estar orientada a
orde a parques xa implantados no concello (art 2 das bases) para a habilitación e mellora de
infraestruturas e o parque deste concello encóntrase en fase de urbanización.
Os membros da Xunta de Goberno Local danse por informados/as.
2.1.7.- RESOLUCIÓN DO PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DA CORUÑA APROBACIÓN NOVO TEXTO DE CONVENIO DE SERVIZOS
SOCIAIS 2012
Pola secretaria dáse conta da resolución ditada polo presidente da Excma. Deputación Provincial da Coruña, rexistro de entrada 1331 de 21/08/2012, na que resolve deixar sen efecto a Resolución de Presidencia número 10719 de data 18 de xuño de 2012 relativa á aprobación da
formalización e texto do Convenio de Colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da
Coruña con 83 Concellos en garantía de prestación, implantación e funcionamento dos Servizos
Sociais Municipais (ano 2012) e aprobar o novo texto de Covenio no que se recollen as modificacións das cuantías ao haberse incrementado as mesmas nos expedientes de modificación de
créditos, quedando a distribución do seguinte modo:
Traballadora social: 13.915,53 €uros.
Técnico Grado Medio, XC: 6.422,55 €uros.
Auxiliares de axuda no fogar: 17.643,83 €uros.
Addenda 1 Técnico de grado medio: 4.855,83 €uros.
Addenda 2 Técnico de grado medio: 2.650,47 €uros.
Total achega provincial: 45.488,21 €uros.
Os membros da Xunta de Goberno Local danse por informados/as.
2.1.8.- ESCRITO DA SOCIEDAD GALEGA DE MEDIO AMBIENTE (SOGAMA)
INFORMANDO SOBRE O TIPO DE IVE APLICABLE Á FACTURACIÓN EMITIDAS
POLO SERVIZO PRESTADO POR ESTA ENTIDADE.
Pola secretaria dáse conta do escrito remitido polo presidente da Sociedade Galega do Medio
Ambiente, S.A., rexistro de entrada 1190 de data 30/07/2012, no que se informa que a partir do
1 de setembro de 2012 o tipo aplicable á factura emitida polos servizos de tratamento realizados
sobre mercancía entregada a partir do mes de setembro será do 10 por 100.
Os membros da Xunta de Goberno Local danse por informados/as.
2.1.9.- ESCRITO DE UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L. INFORMANDO QUE SE
PROCEDEU Á ACTUALIZACIÓN DA FORMA DE PAGO DOS CONTRATOS DE
SUBMINISTRO ELÉCTRICO.
Pola secretaria dáse conta do escrito remitido por Unión Fenosa Comercial, S.L., rexistro de entrada 1294 de data 14/08/2012, no que se informa que atendendo á solicitude formulada por este
Concello, procedeuse á actualización da forma de pago a NON domiciliada asociada aos contratos de subministro eléctrico que temos con esta compañía.
Os membros da Xunta de Goberno Local danse por informados/as.
2.2.- ESCRITOS PARTICULARES
2.2.1.- ESCRITOS PRESENTADOS POLAS ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE ARCEO E
SENDELLE E POLA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA SANTIAGUIÑOS.
Pola secretaria dáse conta dos escritos presentados polas seguintes asociacións, solicitando a inclusión de actuacións no plan DTC 94:

- Asociación de veciños de Arceo, con rexistro de entrada número 1230 en data 03/08/2012
- Asociación de veciños “Campo da Rula” de Sendelle, con rexistro de entrada número 1346 en
data 24/05/2012
- Agrupación folclórica “Os Santiaguiños”.
Sinala o alcalde que viu a información falsa falicitada polo grupo municipal do Partido Popular
de Boimorto aos veciños e asociacións sobre proxectos a incluír no DTC.
Vistas as bases reguladoras do Plan “DTC 94: Unha deputación para todos os concellos” publicadas no BOP n145 de data 3 de agosto de 2012.
Visto o informe de Secretaría-Intervención que se transcribe literalmente:
<<INFORME:
Rebeca Vázquez Vázquez Secretaría Interventora do Concello de Boimorto, visto o artigo 3.A)
do Real Decreto 1174/1987 do 18 de setembro polo que se regula o rexime xurídico dos funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional en relación e cumprimento
da Provindencia da Alcaldía de data 22/08/2012 na que solicita informe sobre inversións relacionadas có plan provincial de financiamento extraordinario de obras e servizos municipais
PEFO 2012 .
INFORMO:
LEXISLACIÓN APLICABLE
Artigo 26 da Lei 7/1985 de 2 de abril de bases do réxime local
Bases reguladoras do Plan DTC 94 unha deputación para todos os Concellos publicadas no
BOP nº 145 de data 1/8/2012.
CONSIDERACIÓNS:
1.-Segundo as bases que regulan esta financiación subvencionada pola Excma Diputación
Provincial de A Coruña e indicadas no apartado de lexislación aplicable deste informe as
obras as que se poden destinar estos fondos son as de reparación ou mantemento dos edificios ou das instalacións municipais ou camiños ou alumeado público e as reparacións ou mantementos de subministracón de auga potable e rede de sumidoiros sinalando no artigo 2 estas
bases que en todo caso deben ser obras para as que o concello teña a plena disponibilidade de
terreos necesarios e que non precisen de autorizacións ou de ser precisas se conte con elas no
momento da solicitude, asi memso poderá solicitarse a inclusión de adquisción de maquinaria
material técnico especial ou vehículos directamente destinados ao funcionamento dos servizos
públicos .
Polo que non se poden incluir acondicionamento de traidas de augas particulares nin rede wimax, nin nova construcción de area recreativa en Arceo nin construccións de deposito de auga
para os gandeiros nin soterramento de lineas eléctricas de fenosa, nin subvencións para asociacións veciñais nin evidentemente festa dos maiores , advertindo esta Secretaría que de incluirse
estas inversións poderían perderse os cartos outorgados a Boimorto neste Plan xa que non cumplirían estas inversións coas bases reguladoras deste financiamento que insisto falan de obras
de reparación e mantemento de edificios e instalacións municipais xa existentes mantemento de
camiños municipais e alumeado publico o reparacións ou mantementos de subministracións
de auga `potable e da rede de sumidoiros.
2.-En relación a gastos correntes a financiar no marco deste plan vistas as bases que o regulan teñen que estar total e directamente asociados ao funcionamento dos servizos públicos
mínimos obrigatorios en cada concello por razón da súa poboación , que son para Boimorto se-

gundo o artigo 26 da Lei 7/1985 de 2 de abril de bases do réxime local os seguintes ( tamén gastos en socorristas praias e piscinas non subvencionados por outros programas provinciais ou
doutras administracións públicas ) :
Artículo 26.
1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza
viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de
población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas......
En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes-equivalentes, además: parque
público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.
En los municipios con población superior a 20.000 habitantes-equivalentes, además: protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones
deportivas de uso público.
En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes-equivalentes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.
A vista do informado e de ditas bases non e posible utilizar esta subvención para financiar aportacións a asociacións veciñais ou festa dos maiores co risco de perdela en caso de
pedir para estes gastos.
3.- A vista do informe solicitado na Providencia da Alcaldía de data 22/08/2012 so as obras referidas a aglomeración de carreteras e arranxo de pistas poden incluirse nesta subvención.
Este e o meu informe formado por dúas páxinas que emito en interpretación da lexislación vixente indicada e salvo erro ou omisión involuntaria salvo erro ou omisión involuntaria e sen
prexuizo doutro mellor fundado en dereito.
Boimorto 22/08/2012
A Secretaria Interventora:
Asdo.- Rebeca Vázquez Vázquez>>
A Xunta de Goberno Local danse por informados/as e por unha unanimidade ACORDAN:
PRIMEIRO.- Informar a ditas asociacións da colaboración que o Concello ven mantendo coas
distintas asociacións/agrupacións no mantemento dos locais sociais, que se poñen a súa disposición e asesorándolles para obtención de subvencións pola Xunta e Deputación Provincial.
SEGUNDO.- Informar ás asociacións/agrupacións que é imposible solicitar neste plan as inversións propostas, que implicaría, de así facelo, a perda da subvención por parte deste Concello.
TERCEIRO.- Informar á asociación de veciños de Arceo que no ano 2004 había un proxecto
para ampliación da Ponte pero os veciños non cederon os terreos e na actualidade os concellos
de Mesía e Boimorto teñen solicitado á Consellería de Medio Rural esta ampliación.
3.- LICENZAS, PERMISOS AUTORIZACIÓNS
3.1.- LICENZAS

3.1.1.- INFORME FAVORABLE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL ORDEANDO A
REMISIÓN A MEDIO AMBIENTE DO EXPEDIENTE DE ACTIVIDADE SOMETIDA
A AVALIACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL PROMOVIDO POR D. ÁNGEL
BAQUEIRO MEIJIDE EN REPRESENTACIÓN DA SOCIEDADE EXPLOTACIÓN
CAMPERA DE LOS HUEVOS DE ORO, S.C.
Examinado o expediente promovido por D. Ángel Baqueiro Meijide, en representación da sociedade Explotación campera de los huevos de oro, S.C, en virtude da instancia número 904 de
data 22 de xuño de 2012, solicitando licenza municipal para a instalación, apertura e funcionamento de nave para explotación de galiñas poñedoras campeiras en Sobreira-Boimorto, actividade sometida a avaliación de incidencia ambiental, aprobado por Decreto 133/2008, do 12 de
xuño.
Resultando que o proxecto técnico presentado inicialmente foi completado con "Anexo a Proxecto: de nave para explotación de galiñas poñedoras campeiras” con rexistro de entrada no Concello 1287 de data 13/08/2012 e “Anexo II a Proxecto: de nave para explotación de galiñas
poñedoras campeiras” con rexistro de entrada no Concello 1349 de data 27/08/2012; e resultando, que se cumpriron os trámites de información pública durante o prazo de vinte días hábiles,
mediante edito inserido no taboleiro de anuncios do Concello, no BOP núm. 133 do 13/072012
e no DOG núm. 132 do 11/07/2012 e notificación aos veciños inmediatos e incorporando os informes dos servizos técnicos municipais asinados por don Ángel Delgado Cid de datas 4 de xullo de 2012 e 27 de agosto de 2012 sobre compatibilidade da actividade e incidencia ambiental.
Considerando, que o proxecto técnico e os anexos que o complementa reúne os requisitos esixidos e que a memoria describe en extensión e detalle as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la
tranquilidade, salubridade e seguridade cidadá e a súa adecuación ao medio ambiente.
Advertindo a Secretaría Intervención deste Concello que á vista deste expediente de incidencia
ambiental e dos informes dos servizos técnicos que constan nel, e visto o informe urbanístico
asinado por D. Angel Delgado Cid de data 27/08/2012, é necesario o cumprimento das obrigas
municipais en relación coa reposición da legalidade urbanística e sanción de infraccións cometidas en solo rústico pola realización de construcións e usos non autorizadas/os tanto na parcela
149 na que se solicita licenza nova, con peche e galpón e casa de uso residencial non autorizados, como na límitrofe a que se refire o escrito con rexistro de entrada 794 en data 6/6/2012
presentado por Dna. María Isabel Gómez Arto no que pide arquivo do expediente de obra e actividade 71/2003 e pon en coñecemento do Concello a existencia de construción en parcela
rústica sen licenza/s que o técnico identifica con uso agropecuario inda que non estaba en funcionamento o día da visita técnica, e cuxo funcionamento conlevaría o incumprimento das distancias entre explotacións esixidas legalmente.
Considerando, que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asignado para a
zona polo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Boimorto segundo informe técnico de data
16/07/2012 asinado polo enxeñeiro de camiños, canles e portos don Ángel Delgado Cid non estando en contradición co disposto nos acordos e ordenanzas municipais sobre a materia, que se
respetan as distancias previstas e non existe actividade municipalizada con monopolio que resulte incompatible.
Visto o Decreto 133/2008, do 12 de xuño, en particular o artigo 9.1, e demáis Disposicións concordantes de aplicación, a Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDA:
PRIMEIRO.- Informar favorablemente a concesión de licenza municipal de actividade instada
por D. Ángel Baqueiro Meijide, en representación da sociedade Explotación campera de los huevos de oro, S.C., en virtude da instancia número 904 de data 22 de xuño de 2012, solicitando
licenza municipal para a instalación, apertura e funcionamento de nave para explotación de ga-

liñas poñedoras campeiras en Sobreira-Boimorto, actividade sometida a avaliación de incidencia ambiental, aprobado por Decreto 133/2008, do 12 de xuño.
SEGUNDO.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente
da Xunta de Galicia, para os efectos previstos no artigo 10 do referido Decreto.
3.2. PERMISOS E AUTORIZACIONS
3.2.1. AUTORIZACION CELEBRACIÓN FESTAS NA PARROQUIA DE BRATES
Vista a instancia subscrita por D. Daniel Peteiro López, veciño de Brates, actuando en representación da comisión de festas encargada da organización das festas populares en honor a Santa Lucía na parroquia de Brates, pretendéndose a súa celebración no lugar de Casal, parroquia
de Brates, deste termo municipal, durante os días 8 e 9 de setembro de 2012, cos documentos
que á mesma se acompañan, solicitando a correspondente licenza desta Alcaldía; tendo en conta
que se cumpren os requisitos esixidos polo Regulamento Xeral de Policía de Espectáculos
Públicos e Actividades Recreativas, de data 27 de Agosto de 1982, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade ACORDA:
PRIMEIRO.- Autorizar a D. Daniel Peteiro López a celebración da festa os día 8 e 9 de setembro na parroquia de Brates, celebración de bailes e verbenas populares gratuítos, ó aire libre, co
núm. identificativo 2.9.2, de acordo co Decreto 292/2004, de 18 de novembro de 2004, no mencionado lugar e parroquia, deste termo municipal, durante os referidos días, tal como se solicita.
A terminación de tales bailes e verbenas axustarase ó horario fixado regulamentariamente polo
órgano competente.
Teranse en conta as prescricións dos artigos 35 e 48 do mencinado Regulamento, facéndose
constar, expresamente, que non poderán funcionar no recinto dos festexos ningunha clase de
barracas de tiro ó branco, tómbolas, cabaliños xiratorios, carruseis, bambáns, postos de bebidas,
churrerías e demais establecementos de diversión ou servicio ó público sen proverse, previamente, da correspondente autorización desta Alcaldía, de acordo co que dispón o art. 48 do xa
repetido Regulamento. Igualmente cumprirase a Orde ministerial de 3 de outubro de 1973, que
prohíbe a fabricación, circulación e venda de certos obxectos explosivos para uso infantil, sendo
tamén responsable o titular da licencia dos incendios que se puideran ocasionar por uso de foguetes, globos, fogos de artificio e similares.
Así mesmo, no que se refire á instalación eléctrica que se utilice para a iluminación do recinto
dos festexos, faise constar, de modo expreso, que deberá ser realizada únicamente por empresas
instaladoras, en cumprimento ó ordenado no parágrafo 2º do art. 18 do Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.
En canto á utilización dos fogos de artificio respetarase a Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios e normativa de desenvolvemento, modificada pola Lei
7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, así como instruccións da Consellería do Medio Rural. Quedan prohibidos os fogos de artificio naqueles lugares do Concello que a
Xunta determine con IRDI extremo . O IRDI (Índice de risco diario de incendio forestal), actualizado diariamente, será consultado polo solicitante, na seguinte ligazón:
http://mediorural.xunta.es/areas/forestal/incendios_forestais/irdi a efectos de averiguar que non
incumple as condicións citadas.
Anexo instruccións e condicionantes segundo esta normativa para a realización de espectáculos
pirotécnicos.
Como anexo da licenza que se entregue ó solicitante, daráselle traslado, en folla á parte e supletoria, do contido da Orde ministerial que se cita anteriormente, así como do texto dos artigos 35
e 48 do varias veces citado Regulamento.

SEGUNDO.- Notifíquese esta resolución ó solicitante e déase traslado do seu contido ó Ilmo.
Sr. Delegado Provincial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e ó
Sr. Comandante do Posto da Garda Civil de Boimorto para o seu coñecemento e para os efectos
dos artigos 74 e 78 ó 80, respectivamente, do xa reiterado Regulamento.
3.2.2.- AUTORIZACIÓN CONEXIÓN REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA 7/2012
Pola secretaria dáse lectura á solicitude con número de rexistro de entrada neste concello 1333,
con data 22/08/2012, presentada por Dna. María Josefa Barreiro Furelos, con domicilio a efectos de notificación na rúa Monte do Gozo, 12 2º esq., Santiago de Compostela, na que solicita
autorización para a conexión á rede de abastecemento de auga da vivenda sita no número 6 do
lugar de Vila, parroquia de Mercurín, deste termo municipal.
Advirte a secretaria que segundo a Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia segundo o
artigo 42 debería presentarse xunto coa solicitude de conexión a licenza de primeira ocupación
e segundo o apartado 1 do artigo 43 a licenza de primeira ocupación é o único documento que
permite a conexión de abastecemento de auga potable, electricidade, telecomunicacións e/ou
outros servizos comunitarios. E no seu apartado 2 sinala que a Administración Municipal, previa audiencia concedida ao promotor do edificio ou vivenda, poderá ordear o corte do subministro contratado sen a existencia de previa licenza de primeira ocupación.
No artigo 105 da mesma lei na letra k) di que é infracción grave das normas de edificación o
subministro por parte das compañías de auga, gas, electricidade, telecomunicacións e outros
servizos comunicarios sen a existencia de licenza de primeira ocupación.
Vista a ordenanza fiscal nº 8 reguladora da taxa de subministro de auga artigo nº 5
A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDA:
PRIMEIRO.- Outorgar a Dna. María Josefa Barreiro Furelos, autorización para conexión á
rede de abastecemento de auga da vivenda sita no número 6 do lugar de Vila, parroquia de Mercurín, deste termo municipal.
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación da taxa por conexión á rede municipal de abastecemento
de auga na contía de = 50 €
TERCEIRO.- Notifíquese o presente acordo ó interesado xunto co réxime de recursos e aos
servizos municipais para os efectos oportunos.
3.2.3.- AUTORIZACIÓN CONEXIÓN REDE DE SUMIDOIROS 12/2012
Pola secretaria dáse lectura á solicitude con número de rexistro de entrada neste concello 1323,
con data 20/08/2012, presentada por D. Eladio Sandá Mato, con domicilio a efectos de notificación no número 12 do lugar de Arentía, pertencente á parroquia de Andabao, na que solicita autorización para a conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 12 do lugar de
Arentía, parroquia de Andabao, deste termo municipal.
Advirte a secretaria que segundo a Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia segundo o
artigo 42 debería presentarse xunto coa solicitude de conexión a licenza de primeira ocupación
e segundo o apartado 1 do artigo 43 a licenza de primeira ocupación é o único documento que
permite a conexión de abastecemento de auga potable, electricidade, telecomunicacións e/ou
outros servizos comunitarios. E no seu apartado 2 sinala que a Administración Municipal, previa audiencia concedida ao promotor do edificio ou vivenda, poderá ordear o corte do subministro contratado sen a existencia de previa licenza de primeira ocupación.
No artigo 105 da mesma lei na letra k) di que é infracción grave das normas de edificación o
subministro por parte das compañías de auga, gas, electricidade, telecomunicacións e outros
servizos comunicarios sen a existencia de licenza de primeira ocupación.
Vista a ordenanza fiscal nº 8 reguladora da taxa de subministro de auga artigo nº 5
A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDA:

PRIMEIRO.- Outorgar a D. Emilio Sandá Mato, autorización para conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 12 do lugar de Arentía, parroquia de Andabao, deste termo
municipal.
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación da taxa por conexión á rede municipal de abastecemento
de auga na contía de = 50 €
TERCEIRO.- Notifíquese o presente acordo ó interesado xunto co réxime de recursos e aos
servizos municipais para os efectos oportunos.
3.2.4.- SOLICITUDE BAIXA NO PADRÓN DE LIXO DE EXPLOTACIÓN
GANDEIRA.
Pola secretaria dáse lectura á solicitude con número de rexistro de entrada neste concello 1354
con data 27/08/2012, presentada por Dna. María Meijide Seoane, DNI núm. 32.356.582K, con
domicilio a efectos de notificación en Carretera de Bueu, número 7 - 3º, Aldán, Cangas de Morrazo, Pontevedra, actuando en representación da sociedade Comunidade de Herdeiros de María
Seoane Mato, CIF núm. E-15799372 e con domicilio no lugar de Vilar, parroquia de Sendelle,
deste termo municipal, na que solicita a baixa na taxa de lixo da mencionada sociedade por cese
da actividade de explotación gandeira o día 9 de marzo de 2012.
Vista a ordenanza fiscal nº 6 reguladora da taxa por recollida de lixo.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDA:
PRIMEIRO.- Dar de baixa no Padrón de lixo a explotación gandeira sita no lugar de Vilar,
parroquia de Sendelle, ao haber cesado na actividade con data 9 de marzo de 2012, que surtirá
efectos a partir do 01/09/2012.
SEGUNDO.- Notifíquese o presente acordo á interesada xunto co réxime de recursos e aos servizos municipais para os efectos oportunos.
4.- URBANISMO OBRAS SERVIZOS
4.1.- URBANISMO
4.1.1.- LICENZA DE SEGREGACIÓN DE FINCA URBANA “DOS ASIENTOS”
LICENZA URBANÍSTICA Nº 23/2012
Vista solicitude presentada (con entrada en data 15/06/2012 nº 859) polos irmáns D. Luciano,
D. Manuel e D. José Cajide Mato, acompañada de proposta de segregación de finca urbana e o
seu certificado descriptivo para segregar a finca urbana “Dos Asientos” con referencia catastral
urbana (1119109NH7611N) redactado polo arquitecto D. Antonio Balboa Pombo, colexiado
número 1.055, sen visar.
Con data 25/06/2012 o técnico urbanístico municipal emitiu informe sinalando unha serie de
observacións polo que o 9/08/2012, os irmáns Cajide Mato presentaron proxecto de parcelación
urbanística dunha finca e certificado descriptivo das tres resultantes redactado polo arquitecto
D. Antonio Balboa Pombo, colexiado número 1.055, visado polo Colexio de arquitectos de Galicia en data 20 de xullo de 2012
A parcela está cualificada no PXOM como solo de urbano, coa ordenanza de edificación extensiva, conta cunha superficie bruta segundo recente medición de 1.440,15 m2 e preténdese a segregación en tres parcelas.
Vistos os informes favorables ao outorgamento de licenza de segregación dos servizos técnicos
municipais asinado por D. Fernando Delgado Juega en data 13/08/2012 e fundamentando o informe no artigo 11 e 100 do PXOM de Boimorto e nos artigos 205 e 207 da Lei 9/2002
LOUPMR de Galicia, modificada pola Lei 2/2010, de 25 de marzo.
Visto o informe de secretaría que consta no expediente de data 30/08/2012
A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDOU:

PRIMEIRO.- Outorgar, salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, licenza de segregación aos irmáns D. Luciano, D. José e D. Manuel Cajide Mato para segregar a finca urbana “Dos Asientos” con referencia catastral “Dos Asientos” urbana (1119109NH7611N), cunha
superficie inicial de 1.440,15 m2 en:
A) Finca A de 558,71 m2 cun frente mínimo a vía pública de 8 m. Unha vez descontados os terreos de cesión para a regularización do viario (5,98+6,15 m2) queda a parcela neta en (546,58
m2)
Nesta parcela existe unha edificación destinada a vivenda cunha superficie construída de 102
m2.
B) Finca B de 535,00 m2 cun frente mínimo a vía pública de 11,38 m. Unha vez descontados os
terreos de cesión para a regularización do viario (9,22 m2) queda a parcela neta en (525,78 m2)
Nesta parcela existe unha edificación destinada a galpón cunha superficie construída de 69,13
m2
C) Finca C de 346,44 m2 cun frente mínimo a vía pública de 11,38 m. Unha vez descontados os
terreos de cesión para a regularización do viario (8,80 m2) queda a parcela neta en (337,64 m2)
Nesta parcela existe un pozo.
SEGUNDO.- Someter a licenza de segregación ás seguintes condicións:
.- Outórgase a presente licenza salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros.
.- Conforme ao proxecto presentado as tres parcelas quedan delimitadas con cesión de viario
uso público polo que a cesión é necesaria para que as parcelas sexan ou queden como edificables, a cesión terá que formalizarse en escritura pública acompañada de plano ou documento
gráfico onde se exprese con precisión a superficie obxecto de cesión conforme as aliñeacións
establecidas.
.- A segregación axustarase ao establecido nos artigos 205 e 207 da Lei 9/2012 e no PXOM do
Concello de Boimorto.
TERCEIRO.- Notificar o presente acordo aos interesados aos efectos oportunos indicando o
réxime de recursos.
4.1.2.- DENEGACIÓN DE LICENZA DE SEGREGACIÓN SOLICITADA POR DNA.
LUCÍA GAREA FARIÑAS.
Vista solicitude presentada (con entrada en data 13/08/2012 nº 1288) por Dna. Lucía Garea Fariñas, acompañada de proxecto de segregación da parcela denominada Tarreo Francés, número
504 da zona de concentración parcelaria de Dormeá cunha superficie de 41.940 m2 e referencia
catastral 15010A508005040000JG redactado polo Técnico Superior en Operacións Topográficas D. José García Pernas, colexiado nº 625, sen visar.
Visto o informe emitido polos servizos técnicos municipais asinado por D. Fernando Delgado
Juega en data 22/08/2012 no que se sinala que a finca que se pretende segregar sitúase en solo
rústico de protección agropecuaria, polo que a pretendida segregación non cumpre o disposto no
artigo 206 da Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urxente de modificacion da Lei 9/2012,
de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDA:
PRIMEIRO.- Denegar a licenza de segregación solicitada por Dna. Lucía Garea Fariñas para
dividir a finca número 504 da zona de concentración parcelaria de Dormeá polos motivos que
se expoñen na parte expositiva deste acordo.

SEGUNDO.- Notificar o presente acordo á interesada aos efectos oportunos indicando o
réxime de recursos.
4.1.3.- ACLARACIÓN SOBRE A LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
OUTORGADA A MARÍA VEIGA MEJUTO EN SESIÓN DE DATA 26/07/2012
Pola secretaria infórmase que en relación coa licenza de primeira ocupación outorgada a María
Veiga Mejuto en sesión celebrada pola Xunta de Goberno Local de data 26/07/2012 existe unha
fianza constituída pola interada por importe de 872 €uros como garantía das obras de urbanización da licenza de obra maior (LO 28/2008) de data 31 de xullo de 2008.
Considerando que as obras de urbanización xa deberían estar executadas, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade ACORDA:
PRIMEIRO.- Requerir a Dna. María Veiga Mejuto para que no prazo dun mes realice as obras
de urbanización, que comezará a contar partir do día seguinte ao recibo do presente acordo, en
caso contrario executarase o aval.
SEGUNDO.- Notificar o presente acordo á interesada indicando o réxime de recursos que poden interpoñerse contra o mesmo.
4.2.- OBRAS E SERVIZOS
4.2.1.- CONTRATACIÓN MENOR DO SUBMINISTRO DE SINALIZACIÓN E
CARTEIS PARA O FESTIVAL DE LA LUZ.
Visto a necesidade de adquisición de sinalización e carteis para o Festival de la Luz
Visto informe de secretaría e certificación de existencia de crédito da secretaria interventora de
data 30/08/2012 que consta no expediente.
Vista a oferta presentada pola empresa Grafo-Ideas Diseño y Rotulación S.C. con CIF
J15631252, de data 03/09/2012, para subministro de carteis e sinalización para o Festival de la
Luz.
Considerando a esta empresa capacitada para contratar con esta administración e que polo importe deste contrato con prezo 1.316,48€, estamos ante un contrato menor de subministro pola
súa contía e vista a normativa sobre contratación menor neste caso de contrato de subministro
para adquisición de bens mobles que a continuación se reproduce literalmente contida no Real
Decreto lexislativo 3/2011 de 14 de novembro polo que se aproba o Texto refundido da Lei de
contratos do sector público:
“Artículo 9. Contrato de suministro.
1. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo respecto de los contratos que tengan por
objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables.
3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes:
Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio
unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las
entregas a las necesidades del adquirente. No obstante, la adjudicación de estos contratos se efectuará de acuerdo
con las normas previstas en el Capítulo II del Título II del Libro III para los acuerdos marco celebrados con un único empresario.
Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el
tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán
contratos de servicios.

Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas
con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando ésta se obligue a
aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.
Artículo 111. Expediente de contratación en contratos menores.
1. En los contratos menores definidos en el artículo 138.3, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación
del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba
existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de supervisión a que se refiere el artículo 125 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
Artículo 138. Procedimiento de adjudicación.
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar
y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111.
Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de
obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.”

Considerando que a persoa xurídica non está incursa en prohibición para contratar con esta administración así como ten capacidade para contratar con este Concello.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDA:
PRIMEIRO.-Contratar como menor o subministro a empresa Grafo-Ideas Diseño y Rotulación
S.C. con CIF J15631252, de subministro de carteis e sinalización para o Festival de la Luz por
importe de 1.316,48 € IVE incluído a realizar baixo as instruccións da Alcaldía-Presidencia,
rexéndose esta contratación para o non especificado neste acordo polo disposto no Real decreto
Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos
do sector público.
SEGUNDO.- Autorízase e comprométese o gasto de 1.316,48 € IVE incluído na partida
1662300 do orzamento municipal de 2012.
TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó adxudicatario así como solicitar factura que cumpra cós requisitos legais e acredite a realización deste subministro.
5.- ASUNTOS ECONÓMICOS
5.1. APROBACIÓN DE FACTURAS
A Xunta de Goberno Local en exercicio de competencia delegada pola Alcaldía Presidencia por
unanimidade ACORDOU:
ÚNICO.- Aprobar as seguintes facturas:
Nº Factura / Data
Titular NIF/CIF
Descrición
Importe
Tickets
27/07/12

Autopistas del Atlántico
A-15020522

F10/07672-31/07/12

Arzuagas, S.C. / J15927882

F10/ 07682-16/08/12
F10/ 07690-28/08/12

Peaxe viaxe á Coruña a Sugema recoller material para o festival de la Luz.
Subministro de trece cargas de
propano para a miniresidencia
Subministro de tres cargas de
propano para a miniresidencia
Subministro de tres cargas de
propano para a miniresidencia

3,10 €
797,10 €
169,50 €
185,09 €

F 3187-31/07/12
001684-31/07/12
75-07/08/12

130005-09/08/12
203-353/12 F08/08/12

Plásticos Santi, S.L.
B-15347198
Feruelte, S.L. /
B701044920
Ana García Pardo
35462929B
Alonso y Camino, S.L.
B-36359628
Aquagest, S.A.U.
A28220606

203-354/12 F08/08/2012
203-355/12 G08/08/12
203-356/12 F08/08/12

Escobillas para aseos da miniresidencia e centro de día
Material reparación avaría de
auga en Arentía
Camiseta serigrafíada socorrista
programa de cooperación
Xunta 2012
Pila para báscula miniresidencia

16,65 €
91,70 €

14,16 €
5,00 €

Control calidade auga abastecemento municipal maio 2012
Control calidade auga abastecemento municipal xuño 2012
Control calidade auga abastecemento municipal e piscina
xullo 2012
Control calidade auga abastecemento municipal e piscina
agosto 2012

473,07 €

473,07 €

473,07 €

473,07 €
A-V20120000181266916/08/12
A-V20120000187541024/08/12
TIV12 5362-08/08/12
002174-29/06/12
002175-29/06/12

Mercadona, S.A.

Ferrva-Herrajes, S.L.
B70185442
J.M. Josmer, S.L.
B-15542988

002176-29/06/12
0101-120070730/06/12
0101-120091231/07/12
A/1551-26/06/12
59-20/07/12
002 2012-31/07/12

001470-20/07/12

001494-27/07/12

COGAMI Reciclado de
Galicia, S.L.
B-15467962
José Manuel Lamas
Gómez / 78787946C
María Belén Seoane
Cernadas / 46903966C
O Espertar Servizos Sociais SL / B70253042
Control de Plagas Andrade SL / B15989692

Material para aseo residentes
miniresidencia

43,87 €

Material para aseo residentes
miniresidencia

23,30 €

Repostos para as portas dos armarios da miniresidencia
Abono para o campo de fútbol
Abono para xardín residencia e
outros
Carbón para comida de Rally
histórico
Recollida de residuos do
01/06/12 ao 30/06/12
Recollida de residuos do
01/07/12 ao 31/07/12
Reparación desbrozadora
Adquisición soplador Stihl
Prestación servizos DUE na miniresidencia e centro de día no
mes de xullo 2012
Cota bimensual polos servizos
de desinfección, desinsectación
e desratización miniresidencia e
centro de día mes de xullo 2012
Cota bimensual polos servizos
de desinsectación e desratización no colexio público mes de
xullo 2012

94,07 €
606,03 €
17,00 €
42,01 €
90,72 €
90,72 €
227,75 €
545,00 €

1.700,00 €

106,20 €

100,30 €
546-31/07/12

D-683-03/07/12
D-717-12/07/12
D-746-20/07/12
D-819-13/08/12
D-824-16/08/12
01/068165-31/07/12
01/068445-15/08/12

C 83.943-31/07/12
C 84.393-14/08/12
26/12-31/07/2012

9-08/08/12
281-17/07/12
2012/1785-31/07/12

B 827-20/08/12
426410626-02/08/12

Juan López Sánchez
34258362T

ABN Pipe Abastecimientos, S.A.
A-15149271
Recambios Santiagueses,
S.L. / B15214349
Xestión, Cultura e Lecer,
S.L. / B94054137

Santiago Vázquez
Rodríguez / 78782260S
Hermanos Vázquez, S.L.
B-15643315
Sociedade Galega de
Medio Ambiente / A15379803
Jobegosum S.L. /
B-70058268
Mapfre Vida S.A.
A28229599

426500187-03/08/12

Subministro de carburante para
cortacéspede, debrozadoras e
soplador
Gasóleo calefacción albergue
Gasóleo automoción
Gasóleo automoción
Gasóleo automoción
Gasóleo automoción
Material servizo de augas e sistema rego campo de fútbol
Material reparación avaría de
auga en Arentía
Mterial mantenemento camións
Cuchillas para a desbrozadora
Actividade infantil realizada o
19/07/12 Obradoiro de xogos
populares realizado no Concello
de Mesía. Subv. Xunta Servizo
Lingüístico
Traballos realizados con motivo
do festival de la Luz
Parchar roda Mitsubishi
matrícula C-7737-BJ
Tratamento residuos urbanos
mes de xullo 2012
Material médico para miniresidencia e centro de día
Seguro de accidentes con cobertura de voluntariado vixencia do
17/07/12 a 07/06/13 novas altas
Seguro de accidentes con cobertura de voluntariado vixencia do
31/07/12 a 07/06/13 novas altas

251,70 €
435,00 €
2.975,00 €
940,00 €
1.364,00 €
2.069,56 €
201,61 €
653,40 €
179,62 €
246,62 €

600,00 €
330,40 €
7,00 €
3.214,30 €

336,62 €

115,63 €

57,09 €
950849113-31/07/12

Kone Elevadores, S.A.
A-28791069

46256-27/07/2012

Río Blanco, S.L.
B-15424047

46277-30/07/2012

Servizo de mantemento do ascensor do colexio público de
Boimorto mes xullo 2012
Hipoclorito sódico para a piscina municipal albarán 55739
Hipoclorito sódico para a piscina municipal albarán 55782
Hipoclorito sódio para o depósito de Boimil albarán 55783

226,49 €

166,57 €

276,12 €

46278-30/07/12
276,12 €
5/01206285-25/07/12
5/01206286-

Nea F3 Ibérica, S.L.U.
B-15361348

Mantemento fotocopiadora en
cor BH C353 das oficinas
Mantemento fotocopiadora K-

276,46 €

25/07/12
57/12-31/07/12

Cerne Ingeniería, S.A.
A15056468

7022 de servizos sociais
Servizo de asistencia técnicourbanística mes de xullo 2012

40,51 €

2.360,00 €
32/12-14/07/12

012CV/257-24/07/12
120334-26/07/12
13.887-31/07/12
42-19/07/12

12/397-31/07/12
0000056-01/07/12

Asociación Deportiva
Tiro con Arco
G-15416779
Ems Aytems, S.L.
B-15497100
Carlos López Ayude
32431803D
Maquinaria Casalonga,
S.L. / B15718489
Maria Teresa López
Alonso 76624257X
Remuiño Servicios XXI,
S.L. / B-15873193
TDS Consultores, S.L.
B-47207634

0000075-01/08/12
Recibo 03/08/12

150212FC000872623/08/12
4000960100-31/07/12
FRO2012386032629/08/12
669.341-01/08/12

Helvetia / A41003864

Supervisión y Control,
S.A. / A-15117609
Soc. Est. Correos y
Telégrafos, S.A. / ESA83052407
Ascensores Enor, S.A.
A36650992

669.980-01/08/12
68-30/08/12
69-30/08/12
70-30/08/12
71-30/08/12
72-30/08/12
73-30/08/12
74-30/08/12
76-30/08/12
15-28/08/12

6650000173-31/07/12

José Manuel Verea Castelo / 33245534T

Antonio Filloy, S.A.
A-36016665

Geriatría Siglo XXI,
S.L.U. / B61523551

Trofeos II Memorial “Antonio
Ares” tiro con arco. Subv. Deputación 2012
Seis almofadas latex para a miniresidencia
Dezaseis camisetas a cor “Pai
2011-2012 Boimorto”
Reparación cortacéspede
Servizo de podoloxía na miniresidencia e centro de día servizos
externos mes de xullo
Tóner impresora despacho
técnica en xestión económica
Mantenemento aplicación Geriges mes de xullo 2012
Mantenemento aplicación Geriges mes de agosto 2012
Seguro furgoneta servizos sociais 9114-FDM período
01/08/12 a 31/07/12
Inspección periódica obligatoria
camión grúa
Franqueo pagado mes de xullo
2012
Reparto boletín informativo nº
61 setembro 2012
Mantemento ascensor casa consistorial mes de agosto/12
Mantemento ascensor Centro
Residencial mes de agosto/12
Material de mantenemento
Material para campo de fútbol
Material centro de maiores
Material para a piscina
Material servizo de lixo
Material para o polideportivo
Material servizo de augas
Material alumeado público
Reparación e mantemento de
bacheo de camiños municipais.
Obra adxudicada por contrato
menor decreto de alcaldía
número 247/2012
Prestación servizo comidas centro residencial e comidas externas período 01/07/12-31/07/12

100,77 €
345,15 €
438,63 €
67,19 €

294,00 €
76,74 €
93,22 €
93,22 €

481,07 €
56,85 €
172,62 €
90,00 €
311,71 €
311,97 €
194,07 €
4,58 €
17,11 €
43,60 €
12,98 €
8,50 €
77,90 €
51,09 €

9.999,99 €

5.258,54 €
11041263-26/07/12

Manuel Castro Gómez

Confección de nóminas e segu-

33215547M
11041450-28/08/12
Relación de data
10/08/12
Rexistro entrada:
1280
0312061006949309/06/12

Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. / A-65067332

Unión Fenosa Comercial, S.L.
B82207275

0312061012063814-06-12
0312061011682114-06-12
0312061011558614-06-12
0312061012339414-06-12
0312061004954708-06-12
0312051042439518-06-12
0312064000032619-06-12
Rexistro de entrada
1279 Data: 10/08/12
28-H282-262021
01/08/12
TA4630516548
TA4630516547
TA4630529311
TA4630529659
TA4630536943
TA4630516550
TA4630539119
TA4630539700
TA4630532284
19/08/12

Telefónica Móviles España, S.A. A-78923725
Telefónica de España,
S.A. / A-82018474

ros mes de xullo 2012
Confección de nóminas e seguros mes de agosto 2012
Recibos de subministro de luz
ao alumeado público
Recibos de subministro de luz
ás dependencias do Concello
Recibo de subministro de luz ao
alumeado público Gándara
período 26-03-12/04-06-12
Recibo de subministro de luz ao
campo de fútbol período
11-05-12/12-06-12
Recibo de subministro de luz ao
polideportivo período
11-05-12/12-06-12
Recibo de subministro de luz ao
colexio período
11-05-12/12-06-12
Recibo de subministro de luz
piscina municipal período
11-05-12/12-06-12
Recibo de subministro de luz
casa consistorial período
29-03-12/04-06-12
Recibo de subministro de luz
estación potabilizadora período
13-04-12/11-05-12
Recibo de subministro de luz
estación potabilizadora período
11-05-12/12-06-12
Recibo teléfonos móbiles período 18/06/12 a 17/07/12
Recibo teléfono servizos sociais
Recibo teléfono xulgado de paz
Recibo teléfono ascensor concello
Recibo teléfono oficinas Concello
Recibo teléfono baixo concello
Recibo teléfono PAI
Recibo teléfono ascensor miniresidencia
Recibo teléfono miniresidencia
Recibo teléfono centro social
municipal de maiores

678,15 €
742,93 €
7.234,85 €
1.219,81 €

1.099,59 €

309,87 €

151,22 €

884,17 €

321,77 €

579,30 €

1.022,55 €

1.387,31 €

184,00 €
37,63 €
23,89 €
16,49 €
365,16 €
68,69 €
29,35 €
19,85 €
151,58 €
77,74 €

5.2.- BASES PARA ESTABLECEMENTO DE PREZOS PÚBLICOS PARA O ACCESO
AO PARKING HABILITADO PARA O FESTIVAL DE LA LUZ OS DÍAS 22 E 23 DE
SETEMBRO
1.- Concepto

Establecemento do prezo público para o acceso ao parking habilitado para o Festival de la Luz
os días 22 e 23 de setembro próximo ao recinto do festival.
Este evento é un festival no que participan figuras da música de carácter nacional e internacional e con actividades para todos os públicos: concertos, gastronomía, teatro, talleres, mercado...
2.- Obrigados o pagamento
Estarán obrigados ao pagamento todas as persoas que accedan co seu vehículo o recinto destinado a parking. A todos os vehículos se lles entregará un ticket xustificante de pago que deberán colocar nun lugar visible do vehículo, e deberán en todo momento seguir as indicacións
do persoal do propio parking.
3.- Contía
O prezo público por cada vehículo que estacione na parcela destinada a parking será de 3 euros
por aparcar un día e 5 euros por aparcar os dous días. O prezo inclúe o dereito a aparcar nunha
das parcelas do parking durante o día ou días que sexan aboados.
4.- Bonificacións e exencións
Non se contemplan bonificacións nin exencións.
5.- Obriga de pagamento
A obriga de pagamento é do 100% do importe no momento de acceder ao parking.
5.3.- SOLICITUDES SERVIZO DE FISIOTERAPIA E PODOLOXÍA
Visto informe de servizos sociais que se transcribe literalmente:
<<INFORME SOCIAL
INSTITUCIÓN: Concello de Boimorto. Servizos sociais
INFORME EMITIDO POR: Mª Esther Vidal Pandelo
DATA DO INFORME: 30/08/2012
DIRIXIDO A: XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Visto o acordo municipal nº 15 art. 5 de prezo público por servizo de fisioterapia e podoloxía
e vistas as solicitudes presentadas en tempo e forma, proponse á Xunta de Goberno Local que
sexan beneficiarios do servizo de fisioterapia as seguintes persoas segundo a valoración técnica que se sinala:
1.- AGRA PAMPÍN MARÍA - FISIOTERAPIA
VALORACIÓN TÉCNICA
a) Consta informe médico que acredita necesidade
b) Non consta minusvalía nin resolución de dependencia
c) Concurren os requisitos do apartado 3 do art. 7
2.- TATO GARCÍA PLÁCIDO - PODOLOXÍA
VALORACIÓN TÉCNICA
a) Consta informe médico que acredita necesidade
b) Non consta minusvalía nin resolución de dependencia

c) Concurren os requisitos do apartado 3 do art. 7
Esta é a proposta que salvo erro ou omisión involuntaria elevo como traballadora social do
concello para que a Xunta do Goberno Local resolva o que se estime oportuno.>>
En aplicación dos artigos 5 e 6 do acordo municipal regulador do funcionamento e prezos
públicos polos servizos de fisioterapia e podoloxía no centro de maiores a Xunta de Goberno
Local por unanimidade ACORDOU:
PRIMEIRO.- Aprobar e incluír na lista de admitidos para ser usuarios do servizo de fisioterapia a María Agra Pampín e no servizo de podoloxía a Plácido Tato García.
SEGUNDO.- Notificar aos beneficiarios deste servizo que teñen a súa disposición nas oficinas
municipais os tickets que deberá adquirir e presentar ante a persoa que presta o servizo e terán
unha validez para o mes de xullo, agosto e setembro do 2012. Sen a presentación de dito ticket
acreditativo do pago do servizo público non será atendida polo servizo de fisioterapia e podoloxía.
5.4.- SOLICITUDE E OUTORGAMENTO DE SUBVENCIÓN PARA O APOIO Á
NATALIDADE.
Visto o expediente de solicitude de axuda municipal para apoio a natalidade 2012, ao abeiro da
convocatoria publicada no BOP núm. 118 de data 22/06/2012, iniciado por:
- D. Javier Sesar Varela (con rexistro entrada 1344 de data 24/08/2012) debido ao nacemento en
data 11/02/2012 dos seus fillos Brais e Xavi Sesar Tojo.
En aplicación da ordenanza específica reguladora das bases da convocatoria de subvencións
municipais a axudas para apoio á natalidade na anualidade 2012 a Xunta de Goberno por unanimidade ACORDA:
PRIMEIRO.- Conceder unha axuda por apoio á natalidade de 500 €uros a D. Javier Sesar Varela polos nacementos dos seus fillos Brais e Xabi Sesar Tojo, con cargo a partida 23.48000 do
orzamento municipal para a anualidade 2012.
SEGUNDO.- Notificar o presente acordo á interesada, con expresión dos recursos que poden
interpoñer contro o mesmo, asi como o lugar e prazo para interpoñerlos.
5.5.- SOLICITUDE E OUTORGAMENTO DE SUBVENCIÓN PARA O APOIO Á
NATALIDADE.
Visto o expediente de solicitude de axuda municipal para apoio a natalidade 2012, ao abeiro da
convocatoria publicada no BOP núm. 118 de data 22/06/2012, iniciado por:
- D. José Felpete Vilariño (con rexistro entrada 1364 de data 28/08/2012) debido ao nacemento
en data 22/08/2012 do seu fillo Iker Felpete Sueiro.
En aplicación da ordenanza específica reguladora das bases da convocatoria de subvencións
municipais a axudas para apoio á natalidade na anualidade 2012 a Xunta de Goberno por unanimidade ACORDA:
PRIMEIRO.- Conceder unha axuda por apoio á natalidade de 300 €uros a D. José Felpete Vilariño polo nacemento do seu fillo Iker Felpete Sueiro, con cargo a partida 23.48000 do orzamento municipal para a anualidade 2012.
SEGUNDO.- Notificar o presente acordo ao interesado, con expresión dos recursos que poden
interpoñer contro o mesmo, asi como o lugar e prazo para interpoñerlos.
5.6.- SOLICITUDE E OUTORGAMENTO DE SUBVENCIÓN PARA O APOIO Á
NATALIDADE.

Visto o expediente de solicitude de axuda municipal para apoio a natalidade 2012, ao abeiro da
convocatoria publicada no BOP núm. 118 de data 22/06/2012, iniciado por:
- Dna. Ana Isabel Rico Cacharrón (con rexistro entrada 1365 de data 28/08/2012) debido ao nacemento en data 21/04/2012 do seu fillo Mateo Pérez Rico.
En aplicación da ordenanza específica reguladora das bases da convocatoria de subvencións
municipais a axudas para apoio á natalidade na anualidade 2012 a Xunta de Goberno por unanimidade ACORDA:
PRIMEIRO.- Conceder unha axuda por apoio á natalidade de 300 €uros a Dna. Ana Isabel Rico Cacharrón polo nacemento do seu fillo Mateo Pérez Rico, con cargo a partida 23.48000 do
orzamento municipal para a anualidade 2012.
SEGUNDO.- Notificar o presente acordo ao interesado, con expresión dos recursos que poden
interpoñer contro o mesmo, asi como o lugar e prazo para interpoñerlos.
5.7.- LIQUIDACIÓN CONVENIO CONCELLO DE ARZÚA.Vista as lecturas dos contadores nº 07SE117226 = 3654 m3 (menos 3370 m3 da lectura do trimestre anterior = 284 m3) e nº 07SE117232 = 950 m3 (menos 856 m3 da lectura do trimestre
anterior = 94 m3) TOTAL: 378 m3, realizada polo encargado de obras e servizos de urbanismo
deste Concello, D. Luis González Guerra, en aplicación do disposto en convenio asinado con
Arzúa "Convenio de cooperación entre o Concello de Arzúa e o Concello de Boimorto" en data
23 de maio de 2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDOU:
PRIMEIRO.- Liquidar a cantidade a ingresar polo Concello de Arzúa a Boimorto como consecuencia do disposto no convenio 378 m3 x 0,21 euros = 79,38 € + 6,35 ( IVE do 8%) = 85,73 €.
SEGUNDO.- Notifíquese ao Concello de Arzúa o presente acordo, solicitando o ingreso na
conta bancaria xa comunicada do Concello de Boimorto.
5.8.- SOLICITUDE DE LICENZA DE DEPÓSITO DE CARGA E TRANSPORTE DE
MADEIRA DE CORTA TRAMITADA POR D. JOSÉ RAMÓN SEOANE MATO, EN
REPRESENTACIÓN DE COMERCIAL SEOANE, S.L.
Pola secretaria dáse conta da solicitude e documentación presentada por D. José Ramón Seoane
Mato con DNI 78786111W, en representación da empresa Comercial Seoane, S.L con CIF
B15105778 e con domicilio para os efectos de notificación en R/ Ramón Franco nº 209, Arzúa,
A Coruña, solicitude con entrata no concello nº 465 de data 11/04/2012, na que solicita licenza
de depósito e transporte de madeira de corta na parcela nº 326 do polígono 506 para a tala de
eucaliptos de aproximadamente no paraxe Brañas, parroquia de Ánxeles, sendo propietario da
parcela D. Jesús Carreira Sesar, utilizando para o transporte de madeira a estrada AC-934 de
Sobrado a Corredoiras na parroquia de Ánxeles.
Vista a autorización da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de data 25/01/2011.
Vista a autorización do Servizo de Infraestruturas da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de data 03/08/2012
Visto o informe favorable, rexisto de entrada neste Concello nº 816 de data 08/06/2012, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Turismo sobre a intervención
no Camiño de Santiago sinalando unha serie de condicións.
Visto o informe técnico de data 12/04/2012 do xeógrafo-urbanista adscrito ao departamento de
Planeamento e urbanismo de CERNE INGENIERIA S.A. prestadora do servizo de asistencia
técnico-urbanística ao Concello de Boimorto onde se sinala que deben depositar unha fianza de
300 €.
Vista a ordenanza fiscal nº 20 reguladora da corta forestal e da taxa polo depósito e transporte
de madeira de corta.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDA:

PRIMEIRO.- Outorgar autorización a Comercial Seoane, S.L., con CIF B15105778 para licenza,
depósito e transporte de madeira de corta na finca 326 do polígono 506 na parroquia de Ánxeles pertencente a este Concello para a especie de eucaliptos, condicionando a licenza ó cumprimento dos
seguintes requisitos:
- Poderanse levar a cabo actuacións complementarias tales como a apertura de vías de saca
temporais, cargadeiros temporais e estacionamento temporal de maquinaria forestal, sempre co
compromiso de reposición dos terreos no prazo máximo de tres meses desde a obtención da licenza.
- O madeireiro encargado da tala será o responsable directo dos danos ocasionados nas vías
públicas como consecuencia do depósito da madeira, quedando obrigado á reparación das mesmas, incluíndo a limpeza e retirada de depósitos.
- As vías públicas non poderán empregarse para almacenamento de madeira, aínda que se autorizan as operacións para a súa carga, debendo mantelas limpas e en bo estado de utilización,
tendo especial coidado coa conservación das gabias.
- Deberá sinalizarse convenientemente o estacionamento de maquinaria na vía pública.
- Cando se proceda á corta de arbores situados a unha distancia inferior a 30 metros da vía
pública, as manobras correspondentes deberanse sinalizar por persoal da empresa madeireira,
procedéndose á interrupción do tráfico e do tránsito de persoas mentres exista risco de caída de
árbores.
- En ningún caso a corta, transporte ou depósito das árbores afectará as parcelas lindantes. En
caso de ser imprescindible, porase en coñecemento dos seus propietarios, coa obriga de repoñer
ao seu estado orixinal os terreos afectados.
- Deberase axustar as condicións contempladas no informe sobre intervención no Camiño de
Santiago da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Turismo:
Non se afectará aos elementos anexos de carácter natural ou tradicional (muros ou valos de pedra,
arborado, vexetación ao marxe, fontes, canles ou pasos de auga, sen autorización); calquera dano ou
deterioro que podan sufrir estes elementos, debrerán ser restituído inmediatamente ao seu estado
orixinal.
Si se atopasen lousados ou outros elementos que puidesen ter interese patrimonial comunicarase á
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que proporá novas medidas protectoras e correctoras.
A maquinaria a empregar será axeitada ao tipo da vía. Non se empregará maquinaria pesada no Camiño de Santiago nin noutros camiños tradicionais que teñan asociados elementos tradicionais.
Non se interromperá o paso dos peóns e adoptaranse as medidas precisas para que se transite con seguridade.
- Deberase axustar ás condicións xerais e particulares contempladas na autorización outorgada polo
Servizo de Infraestruturas da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas expediente número MT205J 2012/000014-1.
SEGUNDO.- Conceder coas condicións sinaladas neste acordo salvo dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiros autorización establecendo a fianza de 300 € co obxecto de responder diante da
posibles danos non reparados voluntariamente, cuantía fixada no informe dos servizos técnicos municipais de data 12/04/2012. Aceptando a autoliquidación de 20 € por ocupación de dominio viario
local.
TERCEIRO.- Notificar o presente acordo a Comercial Seoane, S.L, con CIF B15105778, aceptando a autoliquidación de 20 € por ocupación de dominio viario local, con expresión dos recursos que
poden interpoñer contra o mesmo, así como o lugar e prazo para interpoñelos.
5.9.- SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO DE D. JOSÉ MANUEL
ALVÉS ANDRÉS.

Pola secretaria dáse lectura á solicitude con número de rexistro de entrada neste concello 1345,
con data 24/08/2012, presentada por D. José Manuel Alvés Andrés, DNI 14509701J, con domicilio a efectos de notificación en Recalde Betolaza nº 50 4º C, Bilbao, Vizcaya, na que solicita a
devolución de ingreso indebido de tributos municipais no padrón do 2º trimestre de 2012 de auga, lixo e rede de sumidoiros correspondente ao inmoble sito en rúa Casal de Munín nº 2 2º dereita do núcleo urbano de Boimorto.
Resultando que si se acreditou a procedencia da devolución ao comprobarse polo encargado de
obras e servizo de urbanismo que houbo un erro na transcrición na lectura do contador número
36304 polo que se incrementou o consumo de auga en dito domicilio en 300 m2 emitindo un
recibo total de 217,95 €uros dos que 198,45 €uros corresponden a abastecemento de auga, constatado así polos servizos de tesourería deste Concello, constando que a cuota mínima de auga é
3,24 €uros (ive incluído) e tendo en conta o disposto nos artigos 14, 15 e 16 do Real Decreto
520/2005 de 13 de maio polo que se aproba o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei
58/2003 de 17 de decembro xeral tributaria en materia de revisión en vía administrativa artigo
221 da Lei 58/2003 xeral tributaria, a Xunta de Goberno Local ACORDOU:
PRIMEIRO.- Proceder á devolución de ingreso indebido correspondente á liquidación da taxa
de abastecemento de auga do 2º trimestre de 2012 a D. José Manuel Alvés Andrés, do inmoble
sito en rúa Casal de Munín nº 2 2º dereita do núcleo urbano de Boimorto, por importe de 195,21
€uros fundamentado nun erro de transcrición na lectura.
SEGUNDO.- Notificar este acordo ao interesado e dar conta aos servizos contables, para que
procedan ao reintegro da cantidade sinalada no apartado primeiro a través de transferencia bancaria á conta facilitada polo interesado número 2080-0766-31-3000003031 de Novagalicia Banco de Bilbao.
5.10.- APROBACIÓN FACTURAS XESTIÓN DE RESIDUOS RECOLLIDA
SELECTIVA ENVASES LIXEIROS
Pola secretaria dáse conta das facturas xeradas e confirmadas a través do Sistema Web de Xestión de Ecoembes correspondentes aos meses de abril e maio da recollida selectiva de envases
lixeiros:
Período

Xullo
2012
Xullo
2012
Agosto
2012
Agosto
2012

Nº de
factura

Concepto

124/2012

Recollida selectiva

126/2012

Plus adicional por transporte
ata planta de selección
Recollida selectiva

127/2012
128/2012

Plus adicional por transporte
ata planta de selección

Importe factura
Importe
601,71

Ive 8%
48,14

TOTAL
649,85

4,31
829,51

0,34
66,36

4,65
895,87

6,69

0,54

7,23

A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDA:
PRIMEIRO.- Aprobar as facturas expresadas na parte expositiva deste acordo.
SEGUNDO.- Remitir as facturas números 124, 126, 127 e 128 a Ecoembes para que procedan a
efectuar ó seu pago.
5.11.- APROBACIÓN FACTURAS XESTIÓN DE RESIDUOS
MONOMATERIAL DE PAPEL-CARTÓN EN CONTENEDOR

RECOLLIDA

Pola secretaria dáse conta da factura xeradas e confirmadas a través do Sistema Web de Xestión
de Ecoembes correspondentes ao mes de abril e maio da recollida monomaterial de papelcartón:
Período

Nº de
factura

Xullo
2012

125/2012

Agosto
2012

129/2012

Concepto

Recollida monomaterial en
iglú de papel/cartón e transporte a recicladores
Recollida monomaterial en
iglú de papel/cartón e transporte a recicladores

Importe factura
Importe
75,17

Ive 8%
6,01

TOTAL
81,18

83,05

6,64

89,69

A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDA:
PRIMEIRO.- Aprobar a factura expresada na parte expositiva deste acordo.
SEGUNDO.- Remitir as facturas números 125 e 129 a Ecoembes para que procedan a efectuar
ó seu pago.
Seguidamente pola Secretaria dáse conta dos decretos números 220, 221, 224, 225, 237, 239,
245, 249, 264, 265, e 266 ditados pola Alcaldía Presidencia avocando as funcións delegadas na
Xunta de Goberno Local, quedando os concelleiros que a integran informados.
Ao non haber máis asuntos que tratar, o Sr. Alcalde remata a sesión, sendo as 15:05 minutos do
expresado día. Autorízase a presente acta coa sinatura do alcalde-presidente e da secretaria que
dá fe.
Vº. e Pr
O ALCALDE,

Asdo.- José Ignacio Portos Vázquez

A SECRETARIA,

