
 
Concello A Guarda

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
EN DATA 19 DE MARZO DE 2018.-

Na Casa do Concello da Guarda, sendo as oito horas e trinta minutos do día dezanove de marzo  
de dous mil dezaoito, 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: 

 D. Manuel Javier Crespo González
 Dª. Mª Teresa Vicente Baz
 D. Miguel Ángel Español Otero
 D. Montserrat Magallanes Álvarez
 D. Paulino Rodríguez González


Asiste como Secretario o funcionario Secretario Acctal. José Carlos Martínez 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 DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES DA XUNTA DE 
GOBERNO LOCAL (SESIÓN ORDINARIA DO 05/03/2018).

O Sr.  Presidente  pregúntalle  ós  concelleiros  se  teñen  algunha  observación  que  facer  á  acta 
correspondente  á  sesión  celebrada  o  pasado  día  5  de  marzo  de  2018,  ó  que  responden 
negativamente os concelleiros, polo que a referida acta foi aprobada pola unanimidade dos seus 
membros presentes.

PUNTO  2.-  Expediente  727/2018.  SUBVENCIÓN  IGUALDADE-DEPUTACIÓN  DE 
PONTEVEDRA 2018

PROPOSTA DE ALCALDÍA

Visto o anuncio da Deputación de Pontevedra (BOPPO do 23 de febreiro de 2018) onde se 
establecen  as  bases  reguladoras  da  convocatoria  de  subvencións  dirixidas  aos  concellos  da 
provincia  de  Pontevedra  de  menos  de  20.000  habitantes  para  o  fomento  da  igualdade  de 
oportunidades e a prevención da violencia de xénero para o ano 2018
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
 

 Aprobar a mencionada subvención para o Proxecto Igualando cun custe total de 6000 € 
e solicitar a cantidade de 5.340 € para a realización da actividade.

 Asumir o compromiso de financiar o importe dos custos necesarios para completar o 
orzamento previsto para a realización da actividade

 Que coñece e acepta as bases da convocatoria e os compromisos que nela se inclúen
 Que neste Concello existe:
 Un Plan Municipal de Igualdade aprobado e en vigor
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 Unha  Mesa  Local  de  Coordinación  Interinstitucional  contra  a  Violencia  de  Xénero 
constituída e operativa

 Que a porcentaxe do Orzamento Municipal total vixente dedicado á igualdade e a loita  
contra violencia machista é de 0,5% a 1%

 
ACORDO:

A Xunta de Goberno Local  acorda por unanimidade aprobar a  proposta nos termos en que 
quedou transcrita

 

PUNTO  3.-   Expediente  726/2018.  SOLICITUDE  DE  SUBVENCIÓN  FEIRA  DE 
EMPREGO

PROPOSTA DE ALCALDÍA

VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
2 do Plan Concellos 2018. GTO CORRENTE NOVO
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
 Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
 Primeiro.  Solicitar  unha subvención por importe  de  4.000,00 con cargo ó Plan de Obras  e 
Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019-anualidade  2018-Gasto  Corrente  Novo  para  o 
financiamento do gasto/actividade “FEIRA EMPREGO ”
 
Segundo. Aprobar a memoria descritiva e valorada do gasto/actividade “FEIRA EMPREGO ”

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO  4.-  Expediente  722/2018.SOLICITUDE  SUBVENCIÓNS  ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

PROPOSTA DE ALCALDÍA

VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
2 do Plan Concellos 2018. GTO CORRENTE NOVO
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Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro.  Solicitar  unha  subvención  por  importe  de  2.141,00 con  cargo  ó Plan  de  Obras  e 
Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019-anualidade  2018-Gasto  Corrente  Novo  para  o 
financiamento do gasto/actividade “XI GALA DO DEPORTE ”
 
Segundo.  Aprobar  a  memoria  descritiva  e  valorada  do  gasto/actividade  “XI  GALA DO 
DEPORTE ”
 
ACORDO:
 
A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita.

 

PROPOSTA DE ALCALDÍA

VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
2 do Plan Concellos 2018. GTO CORRENTE NOVO
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro.  Solicitar  unha  subvención  por  importe  de  2.885,00 con  cargo  ó Plan  de  Obras  e 
Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019-anualidade  2018-Gasto  Corrente  Novo  para  o 
financiamento do gasto/actividade “ANDAINAS 2018 ”
 
Segundo. Aprobar a memoria descritiva e valorada do gasto/actividade “ANDAINAS 2018 ”
 
ACORDO:
 
A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita.
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PROPOSTA DE ALCALDÍA

VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
2 do Plan Concellos 2018. GTO CORRENTE NOVO
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro.  Solicitar  unha  subvención  por  importe  de  2.974,00 con  cargo  ó Plan  de  Obras  e 
Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019-anualidade  2018-Gasto  Corrente  Novo  para  o 
financiamento do gasto/actividade “CAMPUS DEPORTIVO VERÁN 2018 ”
 
Segundo.  Aprobar  a  memoria  descritiva  e  valorada  do  gasto/actividade  “CAMPUS 
DEPORTIVO VERÁN 2018 ”

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 5.- Expediente 574/2018. Solicitude de Subvenciones para actividades culturais

PROPOSTA DE ALCALDÍA

VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
2 do Plan Concellos 2018. GTO CORRENTE NOVO
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro.  Solicitar  unha  subvención  por  importe  de  8.600,00 con  cargo  ó Plan  de  Obras  e 
Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019-anualidade  2018-Gasto  Corrente  Novo  para  o 
financiamento do gasto/actividade “EXPOSICIÓN 2018: ASÍ SOMOS ”
  
Segundo. Aprobar a memoria descritiva e valorada do gasto/actividade “EXPOSICIÓN 2018: 
ASÍ SOMOS ”
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ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PROPOSTA DE ALCALDÍA

VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
2 do Plan Concellos 2018. GTO CORRENTE NOVO
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro.  Solicitar  unha  subvención  por  importe  de  4.000,00 con  cargo  ó Plan  de  Obras  e 
Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019-anualidade  2018-Gasto  Corrente  Novo  para  o 
financiamento do gasto/actividade “GALIFORNIABEAT ”
 
Segundo.  Aprobar  a  memoria  descritiva  e  valorada  do  gasto/actividade 
“GALIFORNIABEAT”
 
 ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

 

PROPOSTA DE ALCALDÍA

VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
2 do Plan Concellos 2018. GTO CORRENTE NOVO
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
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Primeiro.  Solicitar  unha  subvención  por  importe  de  3.000,00 con  cargo  ó Plan  de  Obras  e 
Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019-anualidade  2018-Gasto  Corrente  Novo  para  o 
financiamento do gasto/actividade “FEIRA DO LIBRO 2018 ”

 Segundo. Aprobar a memoria descritiva e valorada do gasto/actividade “FEIRA DO LIBRO 
2018”
 
ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

 
 

PROPOSTA DE ALCALDÍA

VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
2 do Plan Concellos 2018. GTO CORRENTE NOVO
 
 Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
 Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro.  Solicitar  unha  subvención  por  importe  de  7.000,00 con  cargo  ó Plan  de  Obras  e 
Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019-anualidade  2018-Gasto  Corrente  Novo  para  o 
financiamento do gasto/actividade “NOITES NO CASTELO 2018 ”
 
Segundo.  Aprobar  a  memoria  descritiva  e  valorada  do  gasto/actividade  “NOITES  NO 
CASTELO 2018 ”
 
 ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

 
PROPOSTA DE ALCALDÍA

VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
2 do Plan Concellos 2018. GTO CORRENTE NOVO
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Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:

Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro. Solicitar unha subvención por importe de  14.200,00 con cargo ó Plan de Obras e 
Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019-anualidade  2018-Gasto  Corrente  Novo  para  o 
financiamento do gasto/actividade “ACTIVIDADES CULTURAIS 2018 ”
 
Segundo.  Aprobar  a  memoria  descritiva  e  valorada  do  gasto/actividade  “ACTIVIDADES 
CULTURAIS 2018 ”
 
 ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

 

PROPOSTA DE ALCALDÍA

VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
2 do Plan Concellos 2018. GTO CORRENTE NOVO
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
 Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro.  Solicitar  unha  subvención  por  importe  de  5.000,00 con  cargo  ó Plan  de  Obras  e 
Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019-anualidade  2018-Gasto  Corrente  Novo  para  o 
financiamento do gasto/actividade “VISITAS TEATRALIZADAS 2018 ”
 
Segundo.  Aprobar  a  memoria  descritiva  e  valorada  do  gasto/actividade  “VISITAS 
TEATRALIZADAS 2018”

 ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.
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PUNTO 6.- Expediente 721/2018. Solicitude de Subvenciones para parques forestais

PROPOSTA DE ALCALDÍA

VISTA a convocatoria da Deputación de Pontevedra, publicadas no BOPPO núm. 243 do día 21 
de decembro de 2018, de subvencións a Concellos da Deputación de Pontevedra, destinada á  
mellora dos montes mediante a creación de parques forestais,

Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
 Primeiro. Que o Concello de A GUARDA aproba a solicitude de axuda para a mellora dos  
montes mediante a creación do Parque Forestal de MONTE SANTA TREGA adheríndose á liña 
de subvención:
 
LIÑA 2: Execución de actuacións.
 
 Segundo. Que o Concello de A GUARDA manifesta o compromiso de achegar 3.000,00 do 
financiamento non subvencionable  desta actuación e a  Comunidade de Montes Santa Trega  
aportará  o  importe  restante  ata  acadar  o  30%  do  financiamento  non  subvencionable  desta 
actuación.
 
Este  feito  quedará  reflectido  mediante  acordo  escrito  entre  o  Concello  da  Guarda  e  a 
Comunidade de Montes de Santa Trega no que o titular do predio obxecto da actuación se 
compromete  a  realizar  o  pagamento  ,  mediante  transferencia,  desta  cantidade  ás  arcas  do 
Concello da Guarda.

VISTA a convocatoria da Deputación de Pontevedra, publicadas no BOPPO núm. 243 do día 21 
de decembro de 2018, de subvencións a Concellos da Deputación de Pontevedra, destinada á  
mellora dos montes mediante a creación de parques forestais,

Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
Primeiro. Que o Concello de A GUARDA aproba a solicitude de axuda para a mellora dos 
montes  mediante  a  creación  do  Parque  Forestal  de  M.V.M.C.  DE  CAMPOSANCOS 
adheríndose á liña de subvención:
 
LIÑA 2: Execución de actuacións.
 
Segundo. Que o Concello de A GUARDA manifesta o compromiso de achegar 3.000,00 do 
financiamento non subvencionable  desta actuación e a  Comunidade de Montes Santa Trega  
aportará  o  importe  restante  ata  acadar  o  30%  do  financiamento  non  subvencionable  desta 
actuación.
 
Este feito quedará reflectido mediante acordo escrito entre o Concello da Guarda e a M.V.M.C. 
de Camposancos no que o titular do predio obxecto da actuación se compromete a realizar o  
pagamento , mediante transferencia, desta cantidade ás arcas do Concello da Guarda.

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.
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PUNTO 7.- Expediente 343/2018. .COTAS PRAZA DE ABASTOS

PROPOSTA DE ALCALDÍA

Vista a ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de mercado, e vista la 
relación de recibos ao cobro realizado pola tesourería municipal,  correspondente ao mes de 
xaneiro de 2018,
 
PROPOÑO á Xunta de goberno local a adopción do seguinte acordo:
 
Aprobar a relación de recibos do mes de xaneiro de 2018 para a súa posta ao cobro
 

RELACIÓN DOS POSTOS FIXOS DO MERCADO MUNICIPAL DA GUARDA (MES DE XANEIRO DE 
2018)

      
CARTA DE 

PAGO
Nº POSTO PLANTA CONTRIBUÍNTE IMPORTE

DATA 
PAGAMENTO

0 1 BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

0 2 BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.- 001/2018 3 BAIXA
CARRERO VICENTE, ANTONIO 
JAVIER

89,18  

MER.- 002/2018 4 BAIXA TREINTA BAZ, SAÚL 89,18  

MER.- 003/2018 5 BAIXA BAZ VICENTE, LUIS 115,90  

MER.- 004/2018 6 BAIXA TREINTA BAZ, SAÚL 44,86  

MER.- 005/2018 7 BAIXA PESCADOS NARCISA, S.L. 106,97  

MER.- 006/2018 8 BAIXA BAZ PACHECO, EMILIO 44,86  

MER.- 007/2018 9 BAIXA
RODRÍGUEZ CADILLA, Mª 
CARMEN

80,17  

MER.- 008/2018 10 BAIXA BAZ MARTÍNEZ, MARÍA EMILIA 66,81  

MER.- 009/2018 11 BAIXA PEIXES LECIO, C.B. 80,17  

0 12 BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.- 010/2018 13 BAIXA PEIXES LECIO, C.B. 89,18  

MER.- 011/2018 14 BAIXA BAZ PACHECO, EMILIO 44,86  

0 15 BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

0 BANCADA BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

0 BANCADA BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.- 012/2018 BANCADA A BAIXA BAZ MARTÍNEZ, MARÍA EMILIA 26,73  

0 1 ALTA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.- 013/2018 2 ALTA LEIRA FERRO, MARÍA YOLANDA 29,43  

MER.- 014/2018 3 ALTA VAQUERO ENES, MERCEDES 66,81  

MER.- 015/2018 4 ALTA
HERMANOS ANDURA 
RODRÍGUEZ

89,18  

0 5 ALTA VACANTE  BAIXA

MER.- 016/2018 6 ALTA
HERMANOS ANDURA 
RODRÍGUEZ

89,18  
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MER.- 017/2018 A ALTA
ALONSO RODRÍGUEZ, NAHIR 
BEGOÑA

53,45  

0 B ALTA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.- 018/2018 C ALTA MARTÍNEZ VICENTE, JOSEFINA 44,60  

0 D ALTA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.- 019/2018 E ALTA
VICENTE SOUSA, FRANCISCO 
JAVIER

44,60  

MER.- 020/2018 F ALTA
ALONSO RODRÍGUEZ, NAHIR 
BEGOÑA

35,66  

TOTAL RECIBOS 1.331,78

 
ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 8.- Expediente 629/2018. Bonificación taxas municipais

PROPOSTA DE  CONCESIÓN  DA BONIFICACIÓN  DE  AUGA POR  CONDICIÓN  DE 
FAMILIA NUMEROSA

TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS 
COMUNITARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA

Informa:

En relación ao expediente relativo á solicitude de bonificación de auga por condición de familia 
numerosa e á vista da documentación obrante no mesmo, emito o seguinte informe-proposta de 
resolución

Antecedentes:

Primeiro: Con data 02 de Marzo do 2018, D. Mª. A. A. G. presentou unha solicitude para a 
bonificación de auga por condición de familia numerosa

Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do 
concello de A Guarda acerca do cumprimento dos requisitos establecidos para ser beneficiario 
da bonificación nas taxas

Lexislación aplicable:

Ordenanza Municipal publicada no Boletín Oficial de Pontevedra o 29 de decembro do 2000
Informe- proposta de resolución:

PRIMEIRO: FAVORABLEMENTE á solicitude de bonificación por familia numerosa na taxa 
de auga do recibo do inmoble r/ Julia Vaquero , 2, 1º B ( número de aboado 556317) para o 3º 
trimestre do 2018.
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SEGUNDO: informar o solicitante que a dita bonificación terá efectos ata o 2º trimestre 2019,  
incluído, debendo volver a realizar a solicitude en caso de que se manteñan as circunstancias 
que orixinaron a súa concesión.
 
ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO  9.-  Expediente  626/2018.  Solicitude  do  recoñecemento  da  situación  de 
dependencia e do dereito ás prestacións do sistema

PROPOSTA DE  APROBACIÓN  DE  ALTA NO  SERVIZO  DE  AXUDA NO  FOGAR  – 
DEPENDENCIA

TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS 
COMUNITARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA

Informa:

En relación ao expediente relativo á solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar a  
través  de  dependencia  DEPENDENCIA,  emito  o  seguinte  informe-proposta  de  resolución

Antecedentes:

Primeiro: Na listaxe do PAR de SAF xerada o 07/03/2018 da Xunta de Galicia aparece Mª. Á. 
R. en lista de agarda con un grado II e 52 puntos, correspondéndolle 45 horas mensuais como 
máximo.

Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do 
concello  de  A Guarda  asignándolle  12  horas  mensuais  por  renuncia  expresa  da  usuaria  de 
utilizar ás 45 horas.

Lexislación aplicable:

Decreto  15/2010,  de  4  de  febrero,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  para  el  
reconomicimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema 
para  la  autonomía  y  atención  a  la  dependencia,  el  procedimiento  para  la  elaboración  del 
Programa Individual de Atención y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos 
competentes.

- Orden 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro , polo  
que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás 
prestacións do sistema para a autonomía e a atención á dependencia, o procedemento para a 
elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos 
técnicos competentes.

Informe- proposta de resolución:

Conceder a prestación do servizo de axuda no fogar a través de dependencia a Mª A. R. con 12 
horas mensuais.

 



 
Concello A Guarda

 
ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.
PUNTO 10 .- Expediente 494/2018. Prestación do servizo de axuda a domicilio

PROPOSTA DE CONCESIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR CON CARGO A 
LIBRE CONCORRENCIA

TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS 
COMUNITARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA

Informa:

En relación ao expediente relativo á solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar e á 
vista da documentación obrante no mesmo, emito o seguinte informe-proposta de resolución

Antecedentes:

Primeiro:  Con data 20 febreiro del 2018, Dn. J.  M.ª  P.  V. presentou unha solicitude para a 
prestación do Servizo de axuda no fogar.

Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do 
concello  de  A Guarda  acerca  da  valoración  da  situación  de  necesidade  do/a  solicitante.
Lexislación aplicable:

Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do concello de A Guarda publicada o 24 de  
abril de 2014.

Informe- proposta de resolución:

Conceder a prestación do servizo de axuda no fogar a J. M.ª P. V. permanecendo na lista de  
agarda segundo a puntuación acadada para a prestación do servizo de axuda no fogar.

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 11.- Expediente 438/2018. Bonificación taxas municipais

PROPOSTA DE CONCESIÓN DA BONIFICACIÓN DO 50% DAS TAXAS DE AUGA, LIXO 
E SUMIDOIRO

TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS 
COMUNITARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA

Informa:

 



 
Concello A Guarda

En relación ao expediente relativo á solicitude de bonificación do 50% das taxas municipais e á 
vista da documentación obrante no mesmo, emito o seguinte informe-proposta de resolución

Antecedentes:

Primeiro:  Con  data  9  febreiro  do  2018,  Dna.  E.  G.  G.  presentou  unha  solicitude  para  a  
bonificación do 50% das taxas municipais de auga, lixo e sumidoiro

Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do 
concello de A Guarda acerca do cumprimento dos requisitos establecidos para ser beneficiario 
da bonificación nas taxas

Lexislación aplicable:

Ordenanza Municipal publicada no Boletín Oficial de Pontevedra o 29 de decembro do 2000
Informe- proposta de resolución:

Conceder a bonificación das taxas municipais por cumprir con todos os requisitos fixados na  
ordenanza municipal.
 
ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 12.- Expediente 437/2018. Bonificación taxas municipais

PROPOSTA DE CONCESIÓN DA BONIFICACIÓN DO 50% DAS TAXAS DE AUGA, LIXO 
E SUMIDOIRO

TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS 
COMUNITARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA

Informa:

En relación ao expediente relativo á solicitude de bonificación do 50% das taxas municipais e á 
vista da documentación obrante no mesmo, emito o seguinte informe-proposta de resolución

Antecedentes:

Primeiro:  Con data 12 febreiro do 2018, Dna. Mª A. S. I. presentou unha solicitude para a 
bonificación do 50% das taxas municipais de auga, lixo e sumidoiro

Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do 
concello de A Guarda acerca do cumprimento dos requisitos establecidos para ser beneficiario 
da bonificación nas taxas

Lexislación aplicable:

 



 
Concello A Guarda

Ordenanza Municipal publicada no Boletín Oficial de Pontevedra o 29 de decembro do 2000
Informe- proposta de resolución:

Conceder a bonificación das taxas municipais por cumprir con todos os requisitos fixados na  
ordenanza municipal.

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 13.- Expediente 393/2018. Prestación do servizo de axuda a domicilio

PROPOSTA DE CONCESIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR CON CARGO A 
LIBRE CONCORRENCIA

TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS 
COMUNITARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA

Informa:

En relación ao expediente relativo á solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar e á 
vista da documentación obrante no mesmo, emito o seguinte informe-proposta de resolución

Antecedentes:

Primeiro: Con data 05 febreiro del 2018, Dna. B. D. R. C. presentou unha solicitude para a  
prestación do Servizo de axuda no fogar.

Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do 
concello de A Guarda acerca da valoración da situación de necesidade do/a solicitante.

Lexislación aplicable:

Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do concello de A Guarda publicada o 24 de  
abril de 2014.

Informe- proposta de resolución:

Conceder a prestación do servizo de axuda no fogar a B. D. R. C. permanecendo na lista de  
agarda segundo a puntuación acadada para a prestación do servizo de axuda no fogar.

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 14.- Expediente 379/2018. Bonificación taxas municipais

 



 
Concello A Guarda

PROPOSTA DE CONCESIÓN DA BONIFICACIÓN DO 50% DAS TAXAS DE AUGA, LIXO 
E SUMIDOIRO
TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS 
COMUNITARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA

Informa:

En relación ao expediente relativo á solicitude de bonificación do 50% das taxas municipais e á 
vista da documentación obrante no mesmo, emito o seguinte informe-proposta de resolución

Antecedentes:

Primeiro:  Con data 8 Febreiro do 2018, Dna. M. B. P.  Á. presentou unha solicitude para a  
bonificación do 50% das taxas municipais de auga, lixo e sumidoiro

Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do 
concello de A Guarda acerca do cumprimento dos requisitos establecidos para ser beneficiario 
da bonificación nas taxas

Lexislación aplicable:

Ordenanza Municipal publicada no Boletín Oficial de Pontevedra o 29 de decembro do 2000
Informe- proposta de resolución:

Conceder a bonificación das taxas municipais por cumprir con todos os requisitos fixados na  
ordenanza municipal.

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 15.- Expediente 107/2018. Prestación do servizo de axuda a domicilio

PROPOSTA DE CONCESIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR CON CARGO A 
LIBRE CONCORRENCIA

TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS 
COMUNITARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA

Informa:

En relación ao expediente relativo á solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar e á 
vista da documentación obrante no mesmo, emito o seguinte informe-proposta de resolución

Antecedentes:

Primeiro:  Con  data  05  febreiro  del  2018,  Dna.  C.  E.  A.  presentou  unha  solicitude  para  a  
prestación do Servizo de axuda no fogar.

 



 
Concello A Guarda

Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do 
concello  de  A Guarda  acerca  da  valoración  da  situación  de  necesidade  do/a  solicitante.
Lexislación aplicable:

Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do concello de A Guarda publicada o 24 de  
abril de 2014.

Informe- proposta de resolución:

Conceder a prestación do servizo de axuda no fogar a C. E. A. permanecendo na lista de agarda  
segundo a puntuación acadada para a prestación do servizo de axuda no fogar.

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 16.- Expediente 2629/2017. Prestación do servizo de axuda a domicilio

PROPOSTA DE CONCESIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR CON CARGO A 
LIBRE CONCORRENCIA

TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS 
COMUNITARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA

Informa:

En relación ao expediente relativo á solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar e á 
vista da documentación obrante no mesmo, emito o seguinte informe-proposta de resolución

Antecedentes:

Primeiro: Con data 1 decembro del 2017, Dna. M.ª L. E. C. presentou unha solicitude para a 
prestación do Servizo de axuda no fogar.

Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do 
concello de A Guarda acerca da valoración da situación de necesidade do/a solicitante.

Lexislación aplicable:

Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do concello de A Guarda publicada o 24 de  
abril de 2014.

Informe- proposta de resolución:

Conceder a prestación do servizo de axuda no fogar a M.ª L. E. C. permanecendo na lista de 
agarda segundo a puntuación acadada para a prestación do servizo de axuda no fogar.

ACORDO:

 



 
Concello A Guarda

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO  17.-  Expediente  547/2017.  Solicitude  do  recoñecemento  da  situación  de 
dependencia e do dereito ás prestacións do sistema

PROPOSTA DE  APROBACIÓN  DE  ALTA NO  SERVIZO  DE  AXUDA NO  FOGAR  – 
DEPENDENCIA

TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS 
COMUNITARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA

Informa:

En relación ao expediente relativo á solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar a  
través de DEPENDENCIA, emito o seguinte informe-proposta de resolución

Antecedentes:

Primeiro: Na listaxe do PAR de SAF xerada o 7/03/2018 da Xunta de Galicia aparece M. G. L.  
na lista de agarda con un grado III e 95 puntos, correspondéndolle 70 horas mensuais como 
máximo.

Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do 
concello de A Guarda asignándolle 31 horas mensuais por renuncia expresa da usuaria das horas  
restantes que lle corresponden.

Lexislación aplicable:

Decreto  15/2010,  de  4  de  febrero,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  para  el  
reconomicimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema 
para  la  autonomía  y  atención  a  la  dependencia,  el  procedimiento  para  la  elaboración  del 
Programa Individual de Atención y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos 
competentes.

- Orden 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro , polo  
que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás 
prestacións do sistema para a autonomía e a atención á dependencia, o procedemento para a 
elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos 
técnicos competentes.

Informe- proposta de resolución:

Conceder a prestación do servizo de axuda no fogar a través de dependencia a M. G. L. con 31 
horas mensuais.

ACORDO:

 



 
Concello A Guarda

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 18.- Expediente 751/2018. Solicitude de Subvenciones para Entidades Locais

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
2 do Plan Concellos 2018. GTO CORRENTE NOVO
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro.  Solicitar  unha  subvención  por  importe  de  7.000,00 con  cargo  ó Plan  de  Obras  e 
Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019-anualidade  2018-Gasto  Corrente  Novo  para  o 
financiamento do gasto/actividade “TIRADA DE FOGOS FESTA DO MONTE 2018 ”
 
Segundo. Aprobar a memoria descritiva e valorada do gasto/actividade “TIRADA DE FOGOS 
FESTA DO MONTE 2018 ”
 
ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

 
PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
2 do Plan Concellos 2018. GTO CORRENTE NOVO
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro.  Solicitar  unha  subvención  por  importe  de  5.000,00 con  cargo  ó Plan  de  Obras  e 
Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019-anualidade  2018-Gasto  Corrente  Novo  para  o 
financiamento do gasto/actividade “MATERIAL TURISMO 2018 ”
 

 



 
Concello A Guarda

Segundo.  Aprobar  a  memoria  descritiva  e  valorada  do  gasto/actividade  “MATERIAL 
TURISMO 2018 ”
 

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 19.- Expediente 756/2018. Solicitude de Subvenciones para Entidades Locais

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
  
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
1 do Plan Concellos 2018. INVESTIMENTOS
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro. Solicitar unha subvención por importe de  169.595,78 con cargo ó Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 con destino á realización e financiación do investimento 
“REPOSICIÓN CÉSPED CAMPO FÚTBOL A SANGRIÑA ”
 
Segundo.  Aprobar  o  proxecto,  documento  técnico  análogo,  prego  de  prescricións  do 
investimento“REPOSICIÓN CÉSPED CAMPO FÚTBOL A SANGRIÑA”

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 20.- Expediente 761/2018. Solicitude de Subvenciones para Entidades Locais

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.

VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
1 do Plan Concellos 2018. INVESTIMENTOS
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 

 



 
Concello A Guarda

Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro. Solicitar unha subvención por importe de  57.884,05 con cargo ó Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 con destino á realización e financiación do investimento 
“PROXECTO DE REFORMA DA PRAZA DE ABASTOS”
 
Segundo.  Aprobar  o  proxecto,  documento  técnico  análogo,  prego  de  prescricións  do 
investimento “PROXECTO DE REFORMA DA PRAZA DE ABASTOS ”

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 21.- Expediente 762/2018. Solicitude de Subvenciones para Entidades Locais

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
1 do Plan Concellos 2018. INVESTIMENTOS
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro. Solicitar unha subvención por importe de 48.396,88 con cargo ó Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 con destino á realización e financiación do investimento 
“ILUMINACIÓN  ORNAMENTAL DO  CENTRO  CULTURAL DO  CONCELLO  DA 
GUARDA ”
 
Segundo.  Aprobar  o  proxecto,  documento  técnico  análogo,  prego  de  prescricións  do 
investimento  “ILUMINACIÓN  ORNAMENTAL  DO  CENTRO  CULTURAL  DO 
CONCELLO DA GUARDA ”

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 22.- Expediente 754/2018. Solicitude de Subvenciones para Entidades Locais

PROPOSTA DE ALCALDÍA

 



 
Concello A Guarda

 
VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
2 do Plan Concellos 2018. GTO CORRENTE NOVO

Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro. Solicitar unha subvención por importe de  4.042,73,00 con cargo ó Plan de Obras e 
Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019-anualidade  2018-Gasto  Corrente  Novo  para  o 
financiamento do gasto/actividade “CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN DO COMERCIO”
 
Segundo.  Aprobar  a  memoria  descritiva  e  valorada  do  gasto/actividade  “CAMPAÑA DE 
DINAMIZACIÓN DO COMERCIO ”

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 23.- Expediente 764/2018. Solicitude de Subvenciones para Entidades Locais

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
1 do Plan Concellos 2018. INVESTIMENTOS
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
 
Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro. Solicitar unha subvención por importe de  13.158,75 con cargo ó Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 con destino á realización e financiación do investimento 
“ILUMINACIÓN DE PASOS DE PEÓNS EN VARIAS RÚAS ”
 
Segundo.  Aprobar  o  proxecto,  documento  técnico  análogo,  prego  de  prescricións  do 
investimento “ILUMINACIÓN DE PASOS DE PEÓNS EN VARIAS RÚAS ”

ACORDO:

 



 
Concello A Guarda

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 24.- Expediente 760/2018. Solicitude de Subvenciones para Entidades Locais

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
1 do Plan Concellos 2018. INVESTIMENTOS
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro. Solicitar unha subvención por importe de  13.612,50 con cargo ó Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 con destino á realización e financiación do investimento 
“SINALIZACIÓN MONUMENTOS E FITOS HISTÓRICOS ”
 
Segundo.  Aprobar  o  proxecto,  documento  técnico  análogo,  prego  de  prescricións  do 
investimento “SINALIZACIÓN MONUMENTOS E FITOS HISTÓRICOS”

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 25.- Expediente 759/2018. Solicitude de Subvenciones para Entidades Locais

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
1 do Plan Concellos 2018. INVESTIMENTOS
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 

 



 
Concello A Guarda

Primeiro. Solicitar unha subvención por importe de  60.000,00 con cargo ó Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 con destino á realización e financiación do investimento 
“COMPRA INMOBLE R/IREIRA Nº10 A GUARDA ”
 
Segundo.  Aprobar  o  proxecto,  documento  técnico  análogo,  prego  de  prescricións  do 
investimento “COMPRA INMOBLE R/IREIRA Nº10 A GUARDA ”
 ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 26.- Expediente 758/2018. Solicitude de Subvenciones para Entidades Locais

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
1 do Plan Concellos 2018. INVESTIMENTOS
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro. Solicitar unha subvención por importe de  57.866,99 con cargo ó Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 con destino á realización e financiación do investimento 
“URBANIZACIÓN BAIXADA A SAN CAETANO ENTRE Nº 2 AL 12 ”
 
Segundo.  Aprobar  o  proxecto,  documento  técnico  análogo,  prego  de  prescricións  do 
investimento “URBANIZACIÓN BAIXADA A SAN CAETANO ENTRE Nº 2 AL 12 ”

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 27.- Expediente 753/2018. Solicitude de Subvenciones para Entidades Locais

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
2 do Plan Concellos 2018. GTO CORRENTE NOVO
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 

 



 
Concello A Guarda

Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:

Primeiro.  Solicitar  unha  subvención  por  importe  de  5.000,00 con  cargo  ó Plan  de  Obras  e 
Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019-anualidade  2018-Gasto  Corrente  Novo  para  o 
financiamento do gasto/actividade “CAMPAÑA MOBILIDADE ”
 
Segundo.  Aprobar  a  memoria  descritiva  e  valorada  do  gasto/actividade  “CAMPAÑA 
MOBILIDADE ”

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 28.- Expediente 763/2018. Solicitude de Subvenciones para Entidades Locais

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
VISTAS  as  bases  reguladoras  do  Plan  de  Obras  e  Servizos  (Plan  Concellos)  2018-2019 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.
 
VISTO o interese deste concello de solicitar financiamento de gasto corrente ao abeiro da Liña  
1 do Plan Concellos 2018. INVESTIMENTOS
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
Informados das Bases do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 cuxo contido se 
coñece e se acepta na súa totalidade, a XGL deste Concello, adopta o acordo/resolución de data 
19 de marzo de 2018:
 
Primeiro.  Solicitar  unha  subvención  por  importe  de  9.559,00 con  cargo  ó Plan  de  Obras  e 
Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 con destino á realización e financiación do investimento 
“MÁQUINA DE LIMPEZA A PRESIÓN DAS ACERAS ”
 
Segundo.  Aprobar  o  proxecto,  documento  técnico  análogo,  prego  de  prescricións  do 
investimento “MÁQUINA DE LIMPEZA A PRESIÓN DAS ACERAS ”

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a  
proposta nos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 29- COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS MENORES

A Xunta de Goberno Local da conta das seguintes comunicacións previas de obras menores:

EXPEDIENTE:  2.561/2017.-  D.  JULIO  PORTELA RODRÍGUEZ,  PARA “AISLAMENTO 
TÉRMICO DA FACHADA EXTERIOR PRINCIPAL E LATERAL” DA VIVENDA SITA NA 

 



 
Concello A Guarda

URBANIZACIÓN RÍO MIÑO (BLOQUE 6-ESC. 3-1º A) (S.U.P. Nº 5 DO P.X.O.U.).

EXPEDIENTE: 2.090/2017.- D. MANUEL VICENTE LOMBA, PARA “APLACADO DE LA 
FACHADA PRINCIPAL NUNHA SUPERFICIE  DE  52,00  M²  CON  PEDRA GRANITO 
SILVESTRE DE 3 E 5 CMS. DE ESPESOR CON BOLEADOS, CORNIXAS, FAIXAS E 
BARANDILLA E APLIACIÓN DE HIDROFUGANTES” DO EDIFICIO SITO NA RÚA DO 
PORTO Nº 28, EN SOLO URBANO (ORDENANZA Nº 1 DO P.X.O.U.)

EXPEDIENTE: 2.093/2017.- COMUNIDADE DE PROPIETARIOS EDIFICIO PLAZA SAN 
BENITO,  PARA “LIMPEZA DE  TELLADO  E  SUBSTITUCIÓN  DE  TELLAS  EN  MAL 
ESTADO NUNHA SUPERFICIE DE 224,00 M², CAMBIAR AS VENTÁS DE ALUMINIO 
DA FACHADA DIANTEIRA POR OUTRAS EN PVC DE COR BRANCO E AISLAMENTO 
TÉRMICO EXTERIOR” DO EDIFICIO SITO NA PRAZA DE SAN BENITO Nº 3, EN SOLO 
URBANO (ORDENANZA Nº 1 DO P.X.O.U.)

EXPEDIENTE: 1.373/2017.- CARABELOS ESTÉVEZ, S.L., PARA “XUSTIFICACIÓN CTE, 
DB-SI, DB-SUA DA SALA DE FESTAS MALIZZIA” SITA NA RÚA DE BRASIL Nº 34, EN 
SOLO  NON  URBANIZABLE  DE  NÚCLEO  RURAL  DE  “TABOLADO-FUNCHIDOS” 
(ORDENANZA Nº 9 DO P.X.O.U.)

PUNTO  30  .-  COMUNICACIÓN  PREVIA-INICIO  DE  ACTIVIDADE  (LICENZA  DE 
APERTURA)

Dáse  conta  á  Xunta  de  Goberno  Local  das  seguintes  comunicacións  previas-inicio  de  
actividade (licenza de apertura):

Exp. Nº 2657/2017:

Vista a comunicación previa, de data 25.01.2018 e con rexistro de entrada nº 2018-E-RE-173,  
feita  por  PROYECTOS  CON-FORMA SC,  en  representación  do  solicitante  AD  GRUPO 
REGUEIRA,  S.A.,  para  inicio  de  actividade  clasificada  en  “COMERCIO  MAIOR 
VEHÍCULOS E ACCESORIOS (Epig. 615.1)” no local sito na rúa de Carretera San Roque nº 
13-Baixo,  e  visto  o  informe  favorable  de  data  08  de  marzo  de  2018  do  servizo  técnico 
municipal, a XUNTA DE GOBERNO LOCAL ACORDA:

Conceder a AD GRUPO REGUEIRA, S.A. a licenza municipal nº 6/2018 para a apertura dun 
local  dedicado  á  actividade  clasificada  en  “COMERCIO  MAIOR  VEHÍCULOS  E 
ACCESORIOS (Epig. 615.1)” no local sito na rúa de Carretera San Roque nº 13-Baixo, da 
Guarda.

PUNTO 31 .- PRÓRROGA DE OBRA

Visto a solicitude de data 09 de marzo de 2018 e con rexistro de entrada 2018-E-RC-510, feita  
por D. Alejandro Lomba Souto, no que solicita una prórroga de obra para a Licenza nº 4/2015.

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local acorda conceder unha prórroga para a Licenza nº 4/2015 por un  
período máximo de tres anos.

 



 
Concello A Guarda

E non habendo máis asuntos que tratar o sr. Presidente levanta a sesión ás 09:45 minutos do día 
da data, da que eu, como secretario, dou fe.
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