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C O N C E L L O     A G U A R D A  
            (PONTEVEDRA) 

 
 
 ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 24 DE FEBREIRO DE 2016.- 
Na Casa do Concello da Guarda, sendo as dez horas do día 24 de febreiro de dous mil dezaseis, tivo lugar a sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local,  que, convocada e presidida polo Sr. Alcalde D. Antonio Lomba Baz, contou coa asistencia dos seguintes concelleiros membros deste órgano:  

 Dª. Mª. Montserrat Magallanes Álvarez 
 D. Miguel A. Español Otero 
 D. Paulino Rodríguez Gonzalez 
 Dª. Teresa Vicente Baz 
 D. Manuel Javier Crespo Gonzalez   Asiste como Secretario Acctal. o funcionario do Concello D. José Carlos Martinez Crespo. 

Sendo a hora sinalada, o Sr. Presidente pasa a dar conta dos asuntos que conforman a orde do día, que de seguido se relacionan: 
 PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTAS SESIÓNS ANTERIORES (ORD. 26.01.2016 e ORD. 11.02.2016) 
 O Sr. Presidente pregúntalle ós concelleiros se teñen algunha observación que facer ás actas correspondentes ás sesións celebradas os pasados días 26 de xaneiro e 11 de febreiro de 2016 ó que responden negativamente os concelleiros presentes nas mesmas, polo que as referidas acta foron aprobadas pola unanimidade dos presentes en cada sesión. 
 
 PUNTO 2.- SUBVENCIÓNS 
 Visto que na sesión da Xunta de Goberno Local de data 22 de decembro de 2015 tomouse un acordo de solicitude de subvención ó abeiro do Plan Concellos 2016 para o proxecto “Contratación persoas desempregadas para a prestación de servizos de competencia municipal” no que se produciu un erro na cantidade solicitada, a Xunta de Goberno Local acorda modificar dito acordo quedando do seguinte xeito: 
Vistas as bases do Plan de Obras e Servizos (Plan dos Concellos) 2016, a Xunta de Goberno Local deste Concello, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.-Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada ”Contratación persoas desempregadas”, asumindo o compromisode cumprir as condicións para iso. 
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Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado “Contratación persoas desempregadas para a prestación de servizos de competencia municipal” 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 160.037,50 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan dos Concellos) 2016. 
Cuarto.- Colaborar no seu financiamento achegando a contía de 0 euros. O órgano que adopta é competente para comprometer esta achega. 
 
 
 
Vistas as Bases reguladoras do Plan Provincial de obras e servizos 2015 (PPOS 2015)   
habéndose producido unha baixa na adxudicación da obra “Urbanización da rúa CAlvario” de 53.618,27 euros,  e  
de acordo cos parágrafos sesto e sétimo da base décimocuarta de ditas bases que textualmente din ”De se produciren baixas na adxudicación dos contratos a entidade local beneficiaria deberalle comunicar o seu emprego ó organismo provincial”; “A baixa poderá aplicarse no mesmo investimento, con independencia do seu importe, ou reinvertirse noutra obra distinta. Neste último caso o montante do sobrante debe ser, polo menos, de 10.000,00 euros” 
A Xunta de Goberno Local ACORDA: 
1.- SOLICITAR a aplicación da baixa para as seguintes investimentos: 
 No mesmo investimento: “Anexo Urbanización rúa Calvario” por un importe de 14.811,07 euros. 
 Noutro investimento “Dotación de pluviais entre cruce de Santo Tomás e Transversal Oliva con reposición de pavimento e beirarrúas” por un importe de 38.807,20 euros. 
2.- Aprobar o proxecto complementario “Anexo Urbanización rúa Calvario” redactado por D. Hermelindo Martinez Gonzalez por un importe de 14.8110.7 euros. 
3.- Asumir o compromiso de que calquera alteración na execución da obra principal que conleve un incremento no prezo será asumida polo Concello da Guarda. 
 
 
Vista a Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
1.- Aprobar o proxecto “Escola Obradoiro Manuel B. Portela VI” 
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2.- Solicitar unha subvención ó abeiro desta orde á Consellería de Economía e Emprego, Economía e Industria  para a realización do proxecto “Escola Obradoiro Manuel B. Portela VI”. 
3.- Sufragar a aportación municipal deste proxecto con cargo o Plan Concellos 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra. 
 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “FEIRA DO LIBRO 2016”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado FEIRA DO LIBRO 2016. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 3.000 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “EXPOSICIÓN 2016”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado EXPOSICIÓN 2016. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 8.600 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “NOITES DO CASTELO 2016”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
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Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado NOITES DO CASTELO 2016. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 6.000 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “ENTROIDO 2016”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado ENTROIDO 2016. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 3.200 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “ANDAINAS 2016”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado ANDAINAS 2016. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 1.100 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “ATLETISMO NA NATUREZA”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado ATLETISMO NA NATUREZA. 
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Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 2.178,25 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “IX GALA DO DEPORTE”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado IX GALA DO DEPORTE. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 1.461,25 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “TORNEO XADREZ”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado TORNEO XADREZ. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 1.150,00 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “PAGAMENTO ACREEDORES GASTO CORRENTE”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado PAGAMENTO ACREEDORES GASTO CORRENTE. 
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Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 94.104,71 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “GASTO CORRENTE NOVO”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado GASTO CORRENTE NOVO. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 12.840,68 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
Cuarto.- Colaborar no seu financiamento achegando a contía de 4.659,32 euros. O órgano que adopta este acordo é competente para comprometer esta achega. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “PAVILLÓN SOLANAS”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado PAVILLÓN SOLANAS. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 75.000 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “AFORRO ENERXÉTICO ALUMEADO PÚBLICO”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
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Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado AFORRO ENERXÉTICO ALUMEADO PÚBLICO. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 13.084,26 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “PRAZA DE ABASTOS”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado PRAZA DE ABASTOS. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 45.000 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “MOBILIARIO URBÁN”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado MOBILIARIO URBÁN. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 23.558,72 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
Cuarto.- Colaborar no seu financiamento achegando a contía de 4.428,19 euros. Ó órgano que adopta este acordo é competente para comprometer esta achega. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “PARQUE DE SAN LORENZO”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
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Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado PARQUE DE SAN LORENZO. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 38.547,82 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “AMPLIACIÓN PARQUE INFANTIL DA ALAMEDA”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado AMPLIACIÓN PARQUE INFANTIL DA ALAMEDA. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 36.475,83 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “RAMPA DO PIRUN”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado RAMPA DO PIRUN. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 39.884,10 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “EQUIPAMENTO DEPORTIVO SOLANAS”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
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Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado EQUIPAMENTO DEPORTIVO SOLANAS. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 22.685,77 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “MOBILIARIO CASA DOS ALONSOS”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado MOBILIARIO CASA DOS ALONSOS. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 11.079,13 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “ADQUISICIÓN DUNHA VARREDORA”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado ADQUISICIÓN DUNHA VARREDORA. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 72.600,00 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “CASTELO DE SANTA CRUZ”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado CASTELO DE SANTA CRUZ. 
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Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 16.058,82 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016 da Deputación Provincial de Pontevedra publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 233 de 2 de decembro de 2015, e dentro da liña 3 de dita convocatoria, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para elo, ACORDA: 
Primeiro.- Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada “REPARACIÓN CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL”, asumindo o compromiso de cumprir as condicións para iso. 
Segundo.- Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado REPARACIÓN CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL. 
Terceiro.- Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 25.322,42 euros con cargo ó Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016. 
 
 
Vista a Resolución do 25 de xaneiro de 2016, pola que se aproba o Plan Marco: Mellora dos camiños municipais de acceso a explotacións agrarias-2016, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do PDR de Galicia 2014 – 2020, a Xunta de Goberno Local ACORDA: 
Aprobar a participación do Concello da Guarda no Plan Marco: Mellora dos camiños municipais de acceso a explotacións agrarias-2016. 
 
 
 
PUNTO 3.- INSTANCIAS 
 
Lese o escrito RE 1.152 de data 22 de febreiro de 2016, presentado por D. ROBERTO TRIGO GOMEZ, con enderezo na rúa Redondiña, nº 23 de A Guarda, solicitando permiso para a colocación dun espello na vìa pública ó carón da súa vivenda. 
A Xunta de Goberno Local acorda acceder ó solicitado previa visita de inspección da Policía Local. 
 
 
Dase conta do escrito RE 932 de data 11 de febreiro de 2016, remitido polo VALEDOR DO POBO, comunicando a súa resolución de arquivar o expediente de  queixa que fora incoado por Celso J. Rodriguez Fariñas – Concelleiro de 
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Converxencia Galega realtivo ás débedas orixinadas na xestión da concesión da cafetería da Estación Marítima da Pasaxe, toda vez que a actuación municipal respecta o dereito o acceso á información do concelleiro reclamante. 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
Lese o escrito RE 910 de data 11 de febreiro de 2016, presentado por DNA. ANTONIA BAZ GONZALEZ,  con enderezo na rúa do Porto, nº 27 da Guarda, solicitando o arranxo da rúa Transv. Inguieiros. 
A Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que se vai arranxar esa rúa en canto haxa disponibilidade. 
 
Lese o escrito RE 355 de data 19 de xaneiro de 2016, presentado por DNA. Mª. SOCORRO ALONSO CONDE, con enderezo na rúa Brasil, nº 38 da Guarda, solicitando que se teña en conta o seu escrito con RE 5.942 de 8 de setembro de 2015 relativo ás deficiencias da Discoteca Malizzia. 
A Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que se tivo en conta. 
 
 
Dase conta do escrito RE 1.075 de data 18 de febreiro de 2016, remitido por SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL, comunicando a entrega ó Concello da Guarda da obra finalizada de “Adecuación e clausura dun vertedoiro de residuos da construcción e demolición no Concello da Guarda”. 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
 
Dase conta do escrito RE 673 de data 2 de febreiro de 2016, remitido por DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL, comunicando a resolución a autorizar o documento relativo á restauración de dúas cruces do antigo Vía Crucis do Monte Santa Trega. 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
 
Dase conta do escrito RE 670 de data 2 de febreiro de 2016, remitido por PORTOS DE GALICIA – ZONA ZUR,  comunicando autorización para a instalación dunha ducha no dominio público portuario da Guarda no entorno da praia da Ribeira. 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
  Sendo as doce horas e dez minutos do día da data, o Sr. presidente da por rematada a sesión, do que eu como secretario  dou fe. 
 


