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RAFAEL CASTILLO REBOIRO, SECRETARIO DO 

CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. (LUGO). 
 

CERTIFICO.- Que pola Xunta de Goberno Local do Concello en sesión ordinaria cele-

brada o día dezaoito de febreiro de dous mil nove, adoptáronse os acordos que figuran no... 

 

...BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LO-

CAL DO CONCELLO O DÍA DEZAOITO DE FEBREIRO DE DOUS MIL NOVE. 

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Pobra do 
Brollón, sendo as nove horas do día dezaoito de febreiro de dous mil nove, e 
baixo a presidencia do Alcalde, José Luís Maceda Vilariño, reuníronse os 
Concelleiros que se relacionan á marxe, en total coa Presidencia catro, para 
celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello. 

Asiste como Secretario quen o é da Corporación, Rafael Castillo 
Reboiro, que dá fe do Acto. 

Sendo a hora indicada, pola Presidencia declárase aberta a sesión e éntrase no estudio da seguinte 

 

ORDE DO DÍA: 

 

1º.- APROBACIÓN , NO SEU CASO, DE ACTAS ANTERIORES . 

Por unanimidade se acorda a aprobación das actas das sesións celebradas pola Xunta de Goberno 
Local os días vinte e dous de xullo, dezasete e vinte de outubro e dezanove e trinta de decembro de dous 
mil oito. 

2º.- CONTA DE GASTOS . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da primeira tenente de Alcalde: 

Vista a certificación de obra que se cita,  propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o se-
guinte acordo: 

1.- Aproba-la certificación número catro e final da obra 
552/2006 do Programa Operativo Local (P.O.L.-2006) “Sanea-
mento e abastecemento núcleos da Pobra do Brollón, Estación, 
Covadelas e Río de Bois” por un total de doce mil catrocentos 
cincuenta e catro euros con vinte e dous céntimos de acordo co 
detalle que se indica: 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade se 
acorda a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

José Luís Maceda Vilariño 

Manuel González Moreira 

Adoración Fernández González 

María Montserrat Macía Quiroga 

Entidade Contía 

Concello 1.638,35 

Deputación 1.638,34 

C.E.E. 7.644,41 

Estado (M.A.P.) 1.533,12 
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Vista a seguinte relación de gastos efectuados polo Concello, propoño á Xunta de Goberno Local 
a súa aprobación. 

Empresa Concepto Importe 

A Mesa pola Normalizacion  Convenio socio colaborador ano 2008 300,00 300,00 

Abante Ingenieria Instalación eléctrica para Centro de Día 2.088,00 2.088,00 

Centro de fisioterapia acción, 38 sesións de fisioterapia 1.666,68 

Centro de fisioterapia acción, servizos prestados  1.666,68 

Accion Lopez Helena 

Trinta e oito sesións de fisioterapia persoas dependen-
tes 1.666,68 5.000,04 

Aldea Nova Aldea Nova, estudo de bens, recursos e potencialidades 15.500,00 15.500,00 

Allianz, seguro vehículo B-3506-IJ  320,17 Allianz, Compañia Seguros S.A. 

Recibo seguro vehículo protección civil matrícula  563,06 883,23 

Álvaro Fernández Souto, reintegro factura 2 cazato 11,60 Alvarez Gonzalez Angel 

Manuel Jurjo Quiroga, reintegro factura Comercial  13,92 25,52 

Arenal Perfumerias Trinidad Casanova Casas, reintegro diverso materia 42,18 42,18

Ascensores Enor, servizo conservación novembro 2008 139,20 

Enor, servizo conservación ascensor casa cultura m 139,20 

Mantemento ascensor casa cultura 142,54 

Ascensores Enor S.A. 

Servizo mantemento ascensor casa cultura mes febre 142,54 563,48 

Bazar Hiper Oriental María Pérez Rodríguez, reintegro factura diverso m 28,85 28,85 

Bricoking S.L. María Pérez Rodríguez, reintegro factura material  27,95 27,95 

Aluguer e servizos de central telefónica mes febre 82,62 

Aluguer e servizos posto informático mes febreiro  50,00 

Caixa Renting, rentig centraliña telefónica mes xa 82,62 

Caixa Renting, rentig ordenador oficinas mes xaneiro 50,00 

Caixa Renting, renting centraliña telefónica 82,62 

Caixa Renting, renting centraliña telefónica mes n 82,62 

Caixa Renting, renting ordenador mes de decembro  50,00 

Caixa Renting, S.A. 

Caixa Renting, renting ordenador oficinas mes nove 50,00 530,48 

239 m3. de formigón 15.908,01 

41 m3. formigón  2.741,36 

42 m3. de formigón 2.808,22 

43 m3. formigón  2.875,08 

84 m3. de formigón 5.616,44 

42 m3. de formigón para obras POS 2008 2.808,22 

Canteras Industriales Del Bierzo  

40 m3. de formigón para obras POS 2007 2.674,50 35.431,83 

Casanova Castro Manuel Manuel Casanova Castro, por traballos con retroesc 203,00 203,00 
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Empresa Concepto Importe 

Dúas botellas de cava 20,88 Casanova Y Castor C.B. 

Restaurante 1º Mayo, 5 botellas de viño e pinchos  60,00 80,88 

Castro Arias Maria Luisa Hotel Rústico y de Montaña O Forno, 12 comidas pro 188,69 188,69 

Castro Lopez Fernando Fernando Castro López, sinalización dunha ruta 3.622,10 3.622,10 

Chuzos, 2 carteis plan integral 124,00 Chuzos S.L. 

Cartelería de vinilo 40,00 164,00 

Club Guimaromotor Club Guimaromotor, publicidade en vehículos  600,00 600,00 

Comercial Vehiculos Comerciales  líquido refrixeración camión lixo  6,70 6,70 

Constructstyle 2005 Sl Abrir foxos para a colocación de árbores na Ferrei 672,80 

Envío paquete 10,00 

Correos, 60 sobres 9,00 

Correos, franquicia mes novembro 2008 420,94 

Correos, franquicia mes outubro 2008 216,05 

Correos, regularización de facturas entre o 01/01/ 29,65 

Franqueo mes decembro 2008 368,53 

Correos Y Telegrafos S.A. 

Franqueo mes xaneiro 2008 116,24 1.843,21 

Cristaleria Co.Fo.Va. Sl Manuel González Moreira, reintegro factura CO.FO.V 25,00 25,00 

Diario El Progreso, subscrición do 01-10-08 ó 31/12 91,95 

El Progreso, publicidade do Concello 208,80 

Entrevista da 1ª tenente. alcalde 208,80 

Publicidade felicitando o ano 2009 232,00 

Diario El Progreso 

subscrición período do 01/01/09 a 31/03/09 91,95 833,50 

felicitación do Nadal 179,80 

La Voz de Galicia, publicidade deportiva 127,60 

Diario La Voz De Galicia 

Subscrición do 01/01/09 a 31/12/09 319,00 626,40 

Diaz Rodriguez Maria Luisa TIMEX, diverso material e man de obra reparacións  3.427,22 3.427,22 

B.O.P., inserción edicto  264,45 

B.O.P., publicación edito sobre bases convocatoria 28,50 

B.O.P., inserción edicto sobre bases capataz e aux 744,00 

B.O.P., publicación edito sobre bases convocatoria 449,85 

Deputación, por inserción edicto en BOP sobre corr 30,60 

Deputación, edicto sobre bases oferta emprego admi 351,00 

Edicto sobre licenza municipal sobre explotación d 24,00 

Diputacion De Lugo 

Inserción edicto sobre instalación estación base p 21,60 1.914,00 

Dodisa Suministros Medicos S.L. Dodisa, diverso material auxiliares plan persoas d 638,00 638,00 
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Empresa Concepto Importe 

E.D.P. Editores S.L. EDP Editores, libros para biblioteca e ordenador i 650,00 650,00 

Emisoras Municipais Galegas Cota radiofusión 2009 44,02 44,02 

Empresa Monforte Empresa Monforte, bonos transporte universitario 2 999,00 999,00 

Ergosaude Equipamiento  Ergosaude, aluguer grúas para programa persoas de 3.707,55 3.707,55 

Fabregas S.A. Fábregas, 10 bancos tipo Bilbao de dous metros 2.088,00 2.088,00 

Ferca Lugo,  48 lámpadas para iluminación pública 851,90 

Ferca, farol alumeado público 469,80 

Ferca Lugo S.L. 

Lámpadas e outros para alumeados públicos 1.979,08 3.300,78 

Diverso material para reparacións avarías augas 403,03 

Ferretería Davila, diverso material para avarías d 842,38 

Ferreteria Davila S. L. 

Ferretería Davila, diverso material para reparacións 1.013,33 2.258,74 

Diverso material para realizar reparacións no cole 140,46 

Diverso material para reparacións no colexio 125,79 

Diverso material para traballos a realizar no tall 30,55 

Diverso material reparación avaría auga en Avda. d 1.518,10 

Diverso material reparacións alumeados públicos 27,55 

Diverso material reparacións augas 41,25 

Diverso material reparacións augas 100,31 

Diverso material reparacións campo de fútbol 109,22 

Dos tubos de PVC de 110*2,50 para obras POS 2007 P 15,08 

Escaleira e outro material para almacén 243,89 

Ferretería Rivera, 4 tubos e 6 sacos cemento para  60,67 

Ferretería Rivera, chave de paso e teflón para ave 7,64 

Ferretería Rivera, diverso material para almacén 8,25 

Ferretería Rivera, diverso material para campo de  49,77 

Ferretería Rivera, diverso material para obras rurais 357,31 

Ferretería Rivera, diverso material para reparación 73,71 

Ferretería Rivera, diverso material para reparación 117,43 

Ferretería Rivera, diverso material POS 2007 865,06 

Ferretería Rivera, diverso material reparacións almacén 26,45 

Ferretería Rivera, sacos perliscayola para campo f 27,15 

Ferretería Rivera, tubos de formigón e pvc obras P 2.856,56 

Ferretería Rivera, tubos formigón obras POS 2007 n 176,03 

Ferretería Rivera, tubos formigón para Vilarmao 23,66 

Ferreteria Rivera C.B. 

Ferretería Rivera, tubos formigón, pvc e outros PO 3.744,11 

10.859,45 
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Empresa Concepto Importe 

Grapillón e puntas carroza de reies 2,78 

Sacos de cemento e ladrillo para obra en Salcedo 74,94 

Sete sacos perliescayola para pintar campo fútbol 31,67 

 

Un rodillo para persiana casa cultura 4,06 

Campa, curso de manualidades outubro 2008 504,00 

Campa, manualidades mes novembro 2008 448,00 

Campa, prestación servizos de actividade de manuali 336,00 

Formación E Intervencion  

Servizo de manualidades correspondentes o mes de x 336,00 1.624,00 

Gasogal Gasóleo para tractores municipais 651,75 651,75 

Cinco bañeiras de zahorra para Castro e dous m. e m 1.319,50 

Diverso material obras avarías de augas en Avda. d 279,56 

Manuel González Álvarez, bañeiras de zahorra para o 1.705,20 

Manuel González Álvarez, diverso material para obra 250,56 

Manuel González Álvarez, diverso material para obra 411,22 

Gonzalez Alvarez Manuel 

Manuel González Álvarez, diverso material para obra 660,04 4.626,08 

Cambiar filtros, aceite e outros tractor matrícula  344,75 Hnos. Sánchez Pontenova S.L. 

Equipo esparcidor de sal 488,36 833,11 

Iluminaciones Fernandez Once arcos con motivos de nadal 1.914,00 1.914,00 

Imprenta Gran Pasaje, 1000 calendarios a color 1.136,80 Imprenta Gran Pasaje C.B. 

Impresión de 1000 tarxetas de nadal e 500 tiques c 227,36 1.364,16 

EnComún, inserción publicitaria mes outubro 2008 140,67 

EnComún, publicidade 140,67 

EnComún, publicidade mes novembro 2008 140,67 

Inserción publicitaria correspondente o mes de dec 140,67 

Ineditor Grupo Towers S.L. 

Inserción publicitaria mes decembro 2008 95,82 658,50 

Laboratorios De Biotecnologia  Produtos de limpeza válvulas depuradoras cloro 215,76 215,76 

Lidl Trinidad Casanova Casas, reintegro factura lexía p 11,70 11,70 

Limiar, 30 paquetes folios para fotocopiadoras 118,67 

Limiar, diverso material para escola música 2.750,74 

Limiar Sc 

Limiar, papel para oficinas 197,78 3.067,19 

Lincold Iberica S. L. Lincold Ibérica, cloro depuradoras 1.071,14 1.071,14 

Asistencia técnica como Arquitecto mes xaneiro 200 1.615,13 

Xosé Lois López Otero, asistencia como arquitecto  1.615,13 

Xosé Lois López Otero, asistencia técnica como  861,98 

Lopez Otero Xose Lois 

Xosé Lois López Otero, asistencia técnica como  1.615,13 

8.296,42 
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Empresa Concepto Importe 

Xosé Lois López Otero, honorarios proxecto  1.148,42 

Xosé Lois López Otero, honorarios proxecto e direc 687,48 

 

Xosé Lois López Otero, resto factura asistencia té 753,15 

Corenta horas limpando neve nas pistas con retroes 1.624,00 

Dez horas de traballo con retroescavadora no Centro 406,00 

Dúas horas limpando con retroescavadora para poñer 81,20 

Escavaciones Parada, traballos con retroescavadora 1.258,60 

Excavaciones Parada, apertura pista en Santalla 207,30 

Excavaciones Parada, diversos traballos con retroe 1.096,20 

Excavaciones Parada, diversos traballos en local s 406,00 

Excavaciones Parada, traballos con retroescavadora 162,40 

Excavaciones Parada, traballos con retroescavadora 203,00 

Excavaciones Parada, traballos con retroescavadora 487,20 

Excavaciones Parada, traballos con retroescavadora 893,20 

Excavaciones Parada, traballos con retroescavadora 926,10 

Excavaciones Parada, traballos con retroescavadora 1.015,00 

Excavaciones Parada, traballos con retroescavadora 1.096,20 

Excavaciones Parada, traballos con retroescavadora 1.096,20 

Excavaciones Parada, traballos con retroescavadora 1.380,40 

Excavaciones Parada, traballos con retroescavadora 1.461,60 

Lopez Parada Jose Manuel 

Vinte horas de traballo con retroescavadora avaría 812,00 14.612,60 

Lopez Rivadeneira Manuel Jose Actuación dúo musical en fin de ano 2008 casa cult 1.334,00 1.334,00 

Makro Autoservicio Mayorista  Makro, 41 cestas de nadal para traballadores munic 683,06 683,06 

Mapfre Empresas Cia Seguros Y  Seguro responsabilidade civil do 12-01-09 a 11/01/ 4.319,27 4.319,27 

Recibo seguro tractor matrícula E123BFG do 03/03/0 145,90 Mapfre Seguros Generales 

Seguro camión lixo matrícula C-0522-AW do 08/03/09 912,63 1.058,53 

Mastrapa Cruz Miguel Mastrapa, pasamanos para el Centro de día 791,41 791,41 

Molares Uzal Lucía Medicamentos para mochila adquirida para protecció 36,39 36,39 

Naróm, 1ª certif. liquid. acondicionamento da praz 18.766,05 

Naróm, 1º cert. liq. acondic. do campo da festa de 11.233,83 

Narom S.L. 

Narón s.l., primeira certificación e última da obr 27.751,28 57.751,16 

Notas De Prensa Informacións S.L. Inserción publicitaria 406,00 406,00 

Novos Vieiros, tomo 41 gran enciclopedia galega 108,18 Novos Vieiros S.L. 

Novos Vieiros, tomos 39 e 40 gran enciclopedia gal 216,36 324,54 

Palacios Bus S.L. Palacios bus, servicio autocar de Pobra do Brollón 460,10 5.189,50 
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Empresa Concepto Importe 

Palacios bus, servicio de autocar festa dos Guímar 235,40 

Palacios Bus, servizo autobús de Pobra a Vilachá m 107,00 

Palacios Bus, servizos autocar de Pobra a Salcedo  107,00 

Palacios Bus, servizos autocar praias verán 2008 1.712,00 

Palacios Bus, servizos autocar viaxes Aquapark Cer 856,00 

 

Palacios Bus, servizos autocar viaxes praia verán  1.712,00 

Parada Gonzalez Jose Cubertas dianteiras tractor 894,36 894,36

Clases de linguase musical e acordeón mes xaneiro  615,77 

Honorarios por clases de alcardeón e linguaxe musi 615,77 

Perez Rodriguez Iban 

Honorarios por impartir clases acordeón e linguaxe 307,88 1.539,42 

Servizo autocar desprazamento da Pobra a Lugo-Pall 214,00 

Servizo autocar, vinte e catro desprazamentos dend 1.200,00 

Servizo de autocar, dezasete desprazamentos co Bro 4.597,50 

Perez Sanmartin Antonio 

Servizo de autocar, dous desprazamentos con Banda  535,00 6.546,50 

Catro trofeos concurso de tapas 93,96 

Dúas placas homenaxe 120,00 

Joyería Camilo, 3 trofeos trial a Carballeira 35,98 

Joyería Camilo, regalo boda Toño e Isabel 30,00 

Perez Vega Angel 

Joyería Camilo, unha placa homenaxe doctora Isabel 60,00 339,94 

Perez Vide Marta Marta Pérez Vide, servizo de podoloxía realizado a 1.200,00 1.200,00 

Peycar Pontevedra S.L. Peycar Pontevedra, fundas e botas persoal obras 419,34 419,34 

Protese, S.L. Cota conexión central receptora de alarmas, colex 209,15 209,15 

Psicoeduca Psicoeduca, inscrición curso axuda a domicilio de  1.125,00 1.125,00 

Hidrolimpiadora super Karcher e outros productos 1.023,12 

Quivacolor, 10 envases de Biodés para almacén 183,28 

Quivacolor 

Quivacolor, productos químicos para Protección Civ 270,22 1.476,62 

Publicidade deportiva mes de xaneiro 2009 38,34 

Radio Principal, publicidade deportiva decembro 20 30,67 

Radio Principal, publicidade deportiva mes novembr 30,67 

Radio Principal De Monforte 

Radio Principal, publicidade deportiva mes outubro 38,34 138,02 

Raul E Hijos S. L. Raul e Hijos, diverso material reparacións en depó 78,16 78,16 

Reale Seguros Generales S.A. Reale Autos, seguro vehículo matrícula LU-1317-J 397,64 397,64 

Cadea motoserra, cadea podadora man, aceite sintét 124,63 

Diverso material para desbrozadoras e outros 523,14 

Recambios Trm, S.L.L. 

Filtro aceite, aceite motor Kubota, aceite Sae par 94,41 

870,09 
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Empresa Concepto Importe 

 Recambios TRM, diverso material para desbrozadoras 127,91 

Recauchutados "Galicia" Reparacións pinchazos tractor 107,88 107,88 

Repsol Directo S.A. Repsol YPF, gasolina vehículos municipais 1.495,53 1.495,53 

Ribeirart Sl Actuación de Kote Malabar o día 5 de xaneiro en Po 580,00 580,00 

Dúas unidades de finirat de 500 gr. e tres unidade 33,53 Rodriguez Rodriguez Josefa 

Oitenta e tres sacos de sal de 25 Kg. para a neve 436,06 469,59 

Diverso material oficina 380,22 

Librería Fénix, cartuchos tinta para impresoras 324,45 

Librería Fenix, diverso material actividade ocio i 235,73 

Rodriguez Santolhao Judit 

Librería Fénix, material oficina 84,96 1.025,36 

Ros Roca S.A. Ros Roca, 15 contenedores lixo de 360 litros 1.190,86 1.190,86 

Diverso material eléctrico para alumeado público E 6.758,10 

Electricidad Sánchez, 4 lámparas para campo fútbol 1.055,22 

Electricidad Sánchez, diversas reparacións no cole 298,56 

Electricidad Sánchez, diversas reparacións no cole 338,66 

Sanchez Rivera  Antonio 

Electricidad Sánchez, reparacións en electrodomést 228,34 8.678,88 

Sarriana De Extintores S.L. Sarriana de extintores, revisión extintor 27,84 27,84 

Seguin Rodriguez Maria Jose Rafael Castillo Reboiro, reintegro factura MRW paq 12,70 12,70 

Canon, ampliación garantía fotocopiadora bibliotec 706,73 

Canon, copias máquina fotocopiadora GP225 51,47 

Canon, mantemento fotocopiadora gp225 e ir3170 267,98 

Canon, mantemento fotocopiadora IR170CI 200,62 

Canon, mantemento fotocopiadora modelo IR170 162,81 

Sistemas De Oficina De Lugo S.A. 

Mantemento fotocopiadora IR3170CI e fotocopiadora  298,96 1.688,57 

Sogama, tratamento de lixo mes outubro 2008 2.324,37 

Sogama, tratamento de residuos sólidos urbanos mes 1.756,63 

Tratamento de residuos sólidos urbáns mes xaneiro  1.956,35 

Sogama 

Tratamento residuos sólidos urbáns mes decembro 20 2.130,27 8.167,62 

Gasolina vehículos municipais mes de xaneiro 2009 905,71 

Solred, gasolina vehículos municipais 1.045,54 

Solred, gasolina vehículos municipais mes outubro  985,70 

Solred S.A. 

Suministros de gasolina vehículos municipais mes d 774,22 3.711,17 

Aquiler dumper dende o 01/12 ó 31/12/08 para obras 2.090,32 

Aquiler dumper para obras POS 2007 2.090,32 

Suministros Gallegos S.L. 

Botas auga seguridade para persoal 18,48 

9.996,04 
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Empresa Concepto Importe 

Pantalón e botas para persoal 56,61 

Suministros Gallegos, alquiler dumper do 23/09 ao  2.810,22 

Suministros Gallegos, alquiler dumper obras POS 20 2.090,32 

Suministros Gallegos, botas e traxe auga para pers 176,77 

Suministros Gallegos, botas seguridade e traxe aug 64,90 

Suministros Gallegos, escaleira telescópica 553,32 

 

Suministros gallegos, tenaza cobra para almacén 44,78 

Supermercado "Ro-El-Ma" María Pérez Rodríguez, reintegro factura varios dr 11,10 11,10 

Manuel González Moreira, reintegro factura inspecc 53,60 Supervision Y Control (I.T.V.) 

Manuel González Moreira, reintegro factura ITV veh 53,60 107,20 

Talleres Armajo Manilla porta vehículo Nissan camión lixo 76,50 76,50 

Recibo ADSL casa cultura 176,41 

Recibo ADSL casa cultura 176,41 

Recibo ADSL e teléfono 982430527 casa cultura 103,30 

Recibo ADSL teléfono 982430519 protección civil 87,52 

Recibo teléfono 982430001 336,47 

Recibo teléfono 982430158 taxis 22,46 

Recibo teléfono 982430447 16,39 

Recibo teléfono 982430447 casa cultura 16,45 

Recibo teléfono 982430504 128,71 

Recibo teléfono 982430527 casa cultura 116,11 

Recibo teléfono 982430546 25,36 

Recibo teléfono e ADSL 982430519 do 01/12/08 a 31/ 87,89 

Rrecibo teléfono 982430361 fax, ADSL 223,14 

Telefónica, recibo ADSL casa cultura 176,41 

Telefónica, recibo adsl teléfono local protección  87,05 

Telefónica, recibo teléfono 982430001 283,30 

Telefónica, recibo teléfono 982430001 306,05 

Telefónica, recibo teléfono 982430001 350,21 

Telefónica, recibo teléfono 982430158 22,33 

Telefónica, recibo teléfono 982430158 22,33 

Telefónica, recibo teléfono 982430361 224,09 

Telefónica, recibo teléfono 982430361 e línea ADSL 225,41 

Telefónica, recibo teléfono 982430447 16,21 

Telefonica De España 

Telefónica, recibo teléfono 982430447 16,21 

4.749,49 
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Empresa Concepto Importe 

Telefónica, recibo teléfono 982430447 16,34 

Telefónica, recibo teléfono 982430504 128,71 

Telefónica, recibo teléfono 982430504 128,71 

Telefónica, recibo teléfono 982430504 posto inform 128,71 

Telefónica, recibo teléfono 982430519 e línea de A 87,13 

Telefónica, recibo teléfono 982430527 130,14 

Telefónica, recibo teléfono 982430527 135,11 

Telefónica, recibo teléfono 982430527 140,70 

Telefónica, recibo teléfono 982430546 26,32 

Telefónica, recibo teléfono 982430546 28,16 

Telefónica, recibo teléfono 982430546 40,05 

Telefónica, recibo teléfono adsl emisora municipal 176,41 

Telefónica, recibo teléfono e adsl local protecció 87,05 

Telefónica, recibo teléfono fax adsl 982430361 227,40 

 

Telefónica, recibo teléfono parada taxi 22,33 

Recibo de 12 líneas móbiles 345,08 

Telefónica, 12 líneas móviles de 18/10 a 17/11/08 449,14 

Telefónica, contrato empresas 12 líneas do 18/11/0 443,15 

Telefonica Moviles España S.A. 

Telefónica, recibo teléfonos móbiles, 12 líneas 381,42 1.618,79 

Tesagua, reparación bombas abastecemento auga Lour 4.042,02 Tesagua 

Tesagua, sustitución de batería de condensadores e 1.457,37 5.499,39 

Farmacia Touza, diverso material para persoal de a 2.276,75 Touza Garma Cristina 

Farmacia Touza, guantes para auxiliares de axuda a 88,00 2.364,75 

Publidade deportiva mes xaneiro 2009 69,60 

TV7 Monforte, publicidade deportiva mes outubro 20 69,60 

Tv7, publicidade deportiva 69,60 

Tv7 Monforte 

TV7, publicidade deportiva mes decembro 2008 69,60 278,40 

Recibo enerxía depuradora Domiz 101,13 

Recibo enerxía estación de bombeo de Domiz 2.917,18 

Unión Fenosa, bombeo auga domiz mes outubro 2008 1.205,70 

Unión Fenosa, recibo enerxía depuradora barrio Dom 60,45 

Union Fenosa Comercial S.L. 

Unión Fenosa, recibo enerxía depuradora Domiz 77,91 4.362,37 

Fenosa, recibo enerxía colexio do 01/12/08 a 23/12 533,89 

Fenosa, recibos enerxía casa consistorial, prot. c 15.105,09 

Union Fenosa Distribucion S.A. 

Recibo enerxía colexio do 23/12/08 a 01/02/09 497,80 

40.675,88 
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Empresa Concepto Importe 

Recibos enerxía alumeados, casa cultura, local pro 4.818,32 

Unión Fenosa, por execución acometida eléctrica ce 2.231,42 

Unión Fenosa, recibo enerxía colexio dende o 27/10 460,33 

Unión Fenosa, recibo enerxía grupo escolar dende o 429,73 

Unión Fenosa, recibos enerxia casa consistorial, a 15.691,68 

 

Unión Fenosa, recibos enerxía casa cultura e alume 907,62 

Varela Gonzalez Francisco Francisco Varela González, xoguetes e outros ocio  575,06 575,06 

Varela Lopez Angel Juguetería Varela, diversos juegos para actividade 223,90 223,90 

Vazquez Fernandez Ricardo Facer dous suxetarredes móbiles para porterías cam 348,00 348,00 

Vazquez Taboada Pedro Pedro Vázquez Taboada, actuación títeres, Xan das  280,00 280,00 

Talleres Vidal, reparación tractor 40,39 

Talleres Vidal, reparación tractor muncipal 44,54 

Talleres Vidal, reparación vehículo B-3506-IJ 35,96 

Talleres Vidal, reparación vehículo LU-1317-J 181,31 

Talleres Vidal, reparación vehículo LU-4148-F 272,60 

Vidal Nogueira Juan Luis 

Talleres Vidal, reparación vehículo LU-4148-F 405,59 980,39 

Álvaro Fernández Souto, 2 botellas de butano para  28,40 Vide Chaos Filomena 

Miseno Camino López, reintegro factura 2 botellas  28,40 56,80 

Diversos traballos de fontanería no Centro de Día 498,80 Vide Paez Jose 

Vide y González, servicios de mantemento e reparac 332,92 831,72 

El Consultor, suscripción período 12-2008 a 11-200 808,68 Wolters Kluwer España S.A. 

Suscripción o Consultor de Concellos e Xulgados do 560,56 1.369,24 

Contrato soporte e mantemento apliacións contabili 3.668,62 Wurth S. L. 

Contrato soporte e mantemento aplicación expedient 728,51 4.397,13

Edicto sobre licenza explotación de gando vacún po 119,24 Xunta De Galicia 

Inserción edicto sobre licenza instalación estació 102,98 222,22 

Total 330.756,68 330.756,68 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

3º.- LICENZAS. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Visto o expediente tramitado a instancia do interesado e, 

Resultando: Que o lugar do emprazamento non está en contradición coas Ordenanzas ou acor-
dos municipais sobre o particular. 

Resultando: Que no expediente obra informe do técnico municipal favorable con indicación de di-
versas condicións particulares. 
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Considerando: Que na tramitación deste expediente observáronse as prescricións legais de apli-
cación. 

Considerando: Que a Xunta de Goberno Local ten por delegación a competencia para outorga-la 
licenza solicitada, propoño a adopción do seguinte acordo: 

1.- Conceder a D. José Díaz Fernández, con D.N.I. número 34.264.384-L veciño da Po-
bra do Brollón, e con domicilio na Lama, parroquia de Eixón en representación de Díaz Carpen-
te S.C. con C.I.F. número G-27.335.207 licenza provisional para a legalización de actividade e 
ampliación de construcións agrarias no lugar de Lama, parroquia de Eixón deste termo (parce-
la 54 do polígono catastral 13). 

2.- Deberanse cumpri-las observación e medidas correctoras que no seu informe sinala 
o técnico do concello. 

3.- Non se poderá empeza-lo exercicio da mencionada actividade ata a concesión da li-
cenza definitiva, para o que é indispensable o levantamento da acta de comprobación que o 
interesado deberá solicitar a este Concello, e que terá que ser favorable, acompañando á soli-
citude o certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a con-
formidade das mesmas cos termos desta licenza. 

4.- Esta licenza que se outorga salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a terceiros 
carecerá de valor sen o pagamento previo da cantidade a que ascenden as taxas e impostos 
municipais segundo liquidación practicada pola intervención municipal por un importe total de 
mil douscentos setenta e catro euros con vinte e cinco céntimos (1.274,25 €). 

Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico do concello propoño á Xunta de Goberno 
Local a adopción do acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Unión Fenosa Distribución S.A. para a reforma da Rede de Baixa Ten-
sión  (R.B.T.) en Piñeiros.  

2.- Na execución das obras deberá darse cumprimento as condicións que no seu infor-
me sinala o técnico municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por impostos e taxas por un total de 
novecentos sesenta e sete euros e noventa e dous céntimos (967,92 €)  

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acordase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado a autorización da Comisaría de Augas da Confederación Hidro-
gráfica do Miño e o informe do técnico municipal, propoño a Xunta de Goberno Local a adopción do acor-
do seguinte: 

1.- Autorizar a Dª Dolores Caneda Pérez con D.N.I. número 34.233.041W para proceder 
ó cerramento da finca sita no lugar de “Rechao” polígono 66 parcela 972 da Pobra do Brollón, 
parroquia da Pobra do Brollón.  

2.- As obras se executarán respectando integramente as condicións que no seu informe 
sinala o arquitecto do Concello e as que resultan da autorización da Confederación Hidrográfi-
ca do Miño. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por impostos e taxas por un total de 
douscentos cincuenta e tres euros con cincuenta e sete céntimos (253,57 €) que obra no ex-
pediente. 
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Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acordase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico do concello propoño á Xunta de Goberno 
Local a adopción do acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Dª Mª del Carmen López González,  con D.N.I. número 34.253.251-H,  
para realizar obras de reparación e conservación de vivenda sita na Rúa Agra, parroquia de 
Salcedo (referencia catastral 000704400PH31B0001WH) 

2.- Na execución das obras deberá dar estrito cumprimento as condicións indicadas no 
informe do Arquitecto Municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por impostos e taxas por un total de 
cento doce euros e corenta e un céntimos (112,41 €) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acordase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude presentada pola interesada propoño a Xunta de Goberno Local que adopte o 
acordo seguinte: 

1.- Autorizar a sinalización dun vao permanente solicitado por Dona. Mª Concepción 
González Macía, con D.N.I. número 34.249.784-R na entrada do garaxe da vivenda sita na 
Rúa Samoeiro número 8 da Pobra do Brollón. 

2.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o pagamento previo da liquidación por importe de vintecatro euros e 
trinta e seis céntimos (24,36 €) 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acordase a súa aprobación. 

4º.- IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Vistos os escritos dos interesados, e tendo en conta a súa situación de minusvalía no 33% ou 
superior, ó abeiro do disposto no artigo 
94 e) da Lei 39/1.988 de 28 de decem-
bro Reguladora das Facendas Locais 
na súa actual redacción, propoño á 
Xunta de Goberno Local a adopción do 
seguinte acordo: 

- Recoñecer, en canto os 
vehículos se destinen ó uso exclu-
sivo dos titulares ou ó seu transpor-
te, a exención, no Imposto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ós que se indican: 

Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

Titular D.N.I. Matrícula Efectos 

Manuel Reboiro López 76608461S LU4119O 2009 

Antonio Quiroga Álvarez 34233918M 4140GDX 2010 

Mª Pilar Castro Rego 34256315T 0659GKG 2010 

Antonio Sánchez Rivera 76616230X 0782CGY 2010 
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+ Dáse conta da se-
guinte proposta da Alcaldía: 

Vistas as diversas 
solicitudes presentadas así 
como a documentación 
adxunta ás mesmas da que 
resulta que a súa antigüida-
de é superior ós 25 anos, 
propoño á Xunta de Gober-
no Local a adopción do se-
guinte acordo: 

- Dar de baixa no 
imposto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica os seguintes vehículos e con efectos dende o exercicio que se sinala: 

Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

5º.- PUNTOS DE LUZ. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Vista a solicitude  presentada  propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o seguinte acordo: 

1.- Autorizar ós veciños que se relacionan para a colocación dos puntos de luz que se 
indican nos lugares que para cada un se sinalan. 

2.- Que, rematáda-las instalacións, o Con-
cello se fará cargo do consumo, conservación e 
mantemento delas. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade se acorda a súa aprobación. 

6º.- PLAN DE COOPERACIÓN DE 2009. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vistas as necesidades do concello en materia de saneamento, e tendo en conta a importancia do 
río Cabe, afectado pola Rede Natura 2000, propoño a adopción do acordo seguinte: 

1.- Incluír no Plan Provincial de Cooperación ós Servizos de Competencia Municipal pa-
ra 2009 a obra que se indica e co financiamento que se sinala: 

Achegas 
Título 

Estado Deputación Concello 

Orzamento 
total 

Saneamento no núcleo de Santalla de Rei fase 1 27.436,74 13.718,37 13.718,37 54.873,48 

2.- Incluír no Plan Provincial de Cooperación ós Servizos de Competencia Municipal 
Complementario para 2008 a obra que se indica e co financiamento que se sinala: 

Achegas 
Título 

Estado Deputación Concello 
Orzamento total 

Saneamento no núcleo de Santalla de Rei fase 2 17.412,69 8706.34 8706.34 34.825,37 

3.- Comprometerse en nome do Concello a achegar con cargo ó Orzamento Xeral de 
2009 a cantidade que se sinala como achega municipal. 

4.- Dar conta desde acordo ó Pleno na próxima sesión que celebre. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

Propietario D.N.I. Matrícula Efectos 

Camilo Baamonde Castro 34215819F LU7038G 2009 

Manuel Reboiro Macía 34146145 LU12445 2009 

Manuel Reboiro López 76608461S BI9646P 2009 

Manuel Reboiro López 76608461S LU3432G 2009 

José Parada Aira 34215565Y LU4002G 2009 

Amancio Antonio Valcarcel Resco 34241199H LU6701 2009 

Ramón Armesto de la Fuente 34144151F LU7054G 2010 

Solicitante Nº. Lugar Parroquia 

Manuel Macía López 1 Guntiñas Cereixa 
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7º.- PADRÓNS DE TAXAS MUNICIPAIS . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Visto o Padrón de taxas municipais que se indica, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción 
do seguinte acordo: 

1.- Aproba-los padróns correspondentes ó segundo semestre de dous mil oito das taxas 
de abastecemento de auga, recollida de lixo e sumidoiros cos resumes que se sinalan: 

2.- Facelos públicos mediante a súa publicación no taboleiro de edictos do concello por 
prazo de un mes a efectos de exame e reclamacións, considerándoos definitivamente aproba-
dos de non presentarse ningunha en dito prazo. 

3.- Establecer como período de cobranza en voluntaria o mes natural seguinte ó do re-
mate do período de exposición. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade se acorda a súa aprobación. 

8º.- OBRAS DO PLANE. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vistos os expedientes das obras que se indican, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o 
acordo seguinte: 

1.- Aproba-los proxectos técnicos das seguintes obras: 

Título do proxecto 

Mellora e acondicionamento do depósito municipal da Pobra do Brollón 

Mellora na captación e condución de auga para o depósito municipal da Pobra do Brollón 

2.- Aproba-los pregos de condicións económico administrativas que rexerán a contrata-
ción de ditas obras e que figuran a seguir: 

Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación das obras que se indican in-
cluídas no Plan-E polo procedemento aberto. 

1. Obxecto do contrato. 

O contrato terá por obxecto a execución das seguintes obras: 

Título do proxecto CNAE CPV 

Mellora e acondicionamento do depósito municipal da Pobra do Brollón 45.21 
4521000

0 

Mellora na captación e condución de auga para o depósito municipal da Pobra do 
Brollón 

45.21 
4521000

0 

Os proxectos reúnen os requisitos do artigo 1 do Real Decreto- Lei 9/2008, do 28 de Novembro. 

A contratación das obras indicadas e independente. Os licitadores poderán presentar ofertas pa-
ra unha, varias ou tódalas obras. O concello adxudicará cada obra de xeito independente en función da 
mellor oferta para cada unha de elas. 

2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante o 
contrato. 

Mediante a execución do contrato a que se refire este prego 
de cláusulas administrativas particulares se satisfacen as 
necesidades de infraestruturas do concello. 

3. Presuposto base de licitación: 

Concepto Importe 

Abastecemento de auga 22.943,02 

Recollida de lixo 24.330,60 

Sumidoiros 1.001,88 
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O presuposto base de licitación ten un importe que para cada obra se indica no cadro que sigue: 

Título do proxecto Orzamento I.V.E. Total 

Mellora e acondicionamento do depósito municipal da Po-
bra do Brollón 

84.482,76 € 13.517,24 € 98.000,00 € 

Mellora na captación e condución de auga para o depósito 
municipal da Pobra do Brollón 

122.413,79 € 19.586,21 € 142.000,00 € 

Da cantidade anterior, corresponde en concepto de Imposto sobre o Valor Engadido o que se 
indica. 

4. Anualidades en que se distribúe. 

O pagamento das cantidades correspondentes ao presuposto do contrato aboarase nunha soa 
anualidade correspondente ao ano 2009. 

5. Aplicación orzamentaria 

O proxecto finánciase con cargo ao Fondo Estatal de Inversión Local creado polo Real Decreto- 
Lei 9/2008, do 28 de Novembro. 

- A aprobación do Secretario de Estado de Cooperación Territorial (art. 5.4 do Real Decreto- 
Lei 9/2008) foi asinada o día 27 de xaneiro de 2009. 

6. Réxime xurídico do contrato e documentos que teñen carácter contractual. 

Sen prexuízo dos disposto con carácter xeral para os contratos das Corporacións Locais, o 
contrato rexerase polas seguintes normas: 

Real Decreto- Lei 9/2008, de 28 de Novembro por o que se crea o Fondo Estatal de Inversión 
Local e un Fondo Especial do Estado para a Dinamización da Economía e o Emprego e aproba créditos 
extraordinarios para atender ao seu financiamento. 

Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público. 

Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas 

Ademais do presente prego terán carácter contractual os seguintes documentos: 

O prego de prescricións técnicas. 

Os planos. 

A memoria do proxecto no contido que se determina no artigo 128 de Regulamento Xeral da Lei 
de Contratos das Administracións Públicas. 

O programa de traballo aceptado polo órgano de contratación. 

Os cadros de prezos. 

O documento en que se formalice o contrato. 

7. Prazo de execución. 

O prazo de execución do contrato será o que se indica no cadro seguinte meses a contar dende a 
comprobación do reformulo da obra e concluír antes do día 1 de xaneiro de 2010. (En todo caso deberá 
cumprirse o disposto no artigo 7.1 do Real Decreto-Lei 9/2008, do 28 de Novembro). 

Título do proxecto 
Prazo de 
execución 

Mellora e acondicionamento do depósito municipal da Pobra do Brollón 3 meses 

Mellora na captación e condución de auga para o depósito municipal da Pobra do Brollón 4 meses 
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8. Procedemento de adxudicación. 

O contrato adxudicarase aplicando o procedemento aberto e trámite de urxencia a que se refiren 
os artigos 96 e 28 da Lei para os efectos de redución de prazos, así como o artigo 9.1. do Real Decreto 
Lei 9/2008. 

9. Importe máximo dos gastos de publicidade de licitación do contrato que debe aboar o adxudicatario. 

O adxudicatario estará obrigado a satisfacer os gastos de publicidade da licitación. De publi-
carse simultaneamente o anuncio de máis dunha obra, o seu importe ratearase entre os adxudicatarios 
de tódalas obras afectadas. 

10. Gastos a aboar en caso de renuncia ou desistimiento. 

En caso de renuncia ou desestimento, compensarase a cada un dos licitadores polos gastos en 
que incorrese. Iso non obstante, esta indemnización non superará en ningún caso o límite do 6% do tipo 
de licitación. 

11. Clasificación esixible. 

Os licitadores deberán acreditar estar clasificado nos seguintes grupos, subgrupos e categorías: 

Grupo: E Subgrupo: 1 Categoría: d) 

12. Garantías esixibles. 

Provisional: Non se esixe. 

Definitiva: O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato deberá prestar unha 
garantía do 5% do importe da adxudicación do contrato, sen incluír o IVE. 

Complementaria: En caso de baixa temeraria ou desproporcionada que non supoña o rexeita-
mento da proposición, ademais da garantía definitiva indicada no parágrafo anterior deberá constituír-
se unha garantía complementaria do 5% do importe de adxudicación do contrato, sen incluír o IVE. 
Para a declaración como temeraria dunha baixa se estará ó previsto no artigo 86 do Regulamento xeral 
da Lei de Contratos das Administracións Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de ou-
tubro. 

13. Presentación de proposicións. 

As proposicións para a licitación presentarase en sobres pechados, identificados, no seu exte-
rior, con indicación da licitación á que concorran e asinados polo licitador ou a persoa que o represente 
e indicación do nome e apelidos ou razón social da empresa, indicando así mesmo teléfono, fax e correo 
electrónico. No interior de cada sobre farase constar en folla independente o seu contido, enunciado 
numericamente. 

Os sobres presentaranse nas dependencias ou oficinas do órgano de contratación designadas no 
anuncio do contrato, dando ao presentador como xustificante  recibo no que constará o nome do licita-
dor, a denominación do obxecto do contrato e o día e hora da presentación. 

De igual modo, as proposicións poderán ser presentadas por correo. En tal caso, o empresario 
deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos e anunciar ao órgano de contra-
tación a remisión da oferta mediante télex, Fax ou telegrama no mesmo día. 

Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non será admitida a documentación se é recibi-
da polo órgano de contratación con posterioridade á data e hora da terminación do prazo sinalado no 
anuncio. 

Transcorridos, non obstante, dez días seguintes á indicada data sen recibirse a documentación, 
esta non será admitida en ningún caso. 

14. Forma en que deben presentarse as proposicións. 
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As proposicións presentaranse en dous sobres numerados correlativamente: 

A. O SOBRE NÚMERO 1. Conterá, de conformidade co que dispón o artigo 130 da Lei 30/2008, 
do 30 de Outubro, a seguinte documentación que deberá reunir os requisitos de autenticidade previstos 
nas Leis: 

 1º)  Documentos acreditativos da personalidade xurídica: Os empresarios individuais, copia auténti-
ca do DNI; os empresarios persoas xurídicas, a escritura ou os documentos en que conste a cons-
titución da entidade e os estatutos por que se rexa, debidamente inscritos no Rexistro Mercantil 
ou no que corresponda. 

A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da 
Unión Europea acreditarase pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do 
Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certifica-
do, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de 
aplicación. 

Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Mi-
sión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular no ámbito 
territorial da cal radique o domicilio da empresa. 

 2º)  Documentos acreditativos da representación: Cando a proposición non apareza asinada polos 
licitadores deberá incluírse o poder outorgado a favor de quen ou quen subscriban a proposición 
xunto cunha copia auténtica do Documento Nacional de Identidade do ou os apoderados. Ó poder 
deberá xuntárselle documento que acredite que é bastante asinado por licenciado en dereito. 

 3º)  Documento de compromiso de constituír unha Unión Temporal de Empresas: No casos en que 
varios empresarios concorran agrupados en unión temporal achegarán ademais un documento, 
que poderá ser privado, no que, para o caso de resultar adxudicatarios, se comprometan a consti-
tuíla. Este documento deberá ir asinado polo representante de cada unha das empresas e nel ex-
presarase a persoa a quen designan representante da UTE ante a Administración para todos os 
efectos relativos ao contrato, así como a participación que a cada un deles corresponda na UTE. 

 4º)  Documentos acreditativos da clasificación. Cando sexa esixible a clasificación do contratista 
incluirase o certificado que acredite que a empresa licitadora está clasificada nos termos esixidos 
neste prego. 

 As empresas que se atopen pendentes de obter a clasificación, deberá achegar o documento acredi-
tativo de presentar a correspondente solicitude para iso, debendo xustificar que obtivo a clasifica-
ción esixida no prazo previsto para o resarcimento de defectos ou omisións na documentación. 

 A falta ou insuficiencia da clasificación non poderá suplirse mediante a integración da solvencia 
con medios externos. 

 As empresas comunitarias, non españolas, poderán acreditar a clasificación mediante os certifica-
dos de clasificación ou documentos similares que acrediten a súa inscrición en listas oficiais de em-
presarios autorizados para contratar establecidas polos Estados membros da Unión Europea ou 
mediante certificación emitida por organismos que respondan ás normas europeas de certificación 
expedidas de conformidade coa lexislación do Estado membro en que estea establecido o empresa-
rio. Os devanditos documentos deberán indicar as referencias que permitiran a inscrición do empre-
sario na lista ou a expedición da certificación, así como a clasificación obtida. 

 5º)  Documento acreditativo de non estar incurso en prohibición de contratar que incluirá a manifes-
tación de acharse ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social 
impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requi-
sito deba presentarse, antes da adxudicación definitiva, polo empresario ao favor do cal se vaia 
efectuar esta. 

 6º)  Xustificación da solvencia cando non proceda esixir a clasificación: 
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 A solvencia económica e financeira e a solvencia técnica e profesional do empresario deberá acredi-
tarse, a criterio do órgano de contratación, en función do obxecto do contrato, do seu importe e das 
súas características por un ou varios dos medios seguintes: 

- Solvencia financeira: 

Elixir un ou varios dos medios seguintes: 

a)  Declaracións apropiadas de entidades financeiras ou, no seu caso, xustificante da exis-
tencia dun seguro de indemnización por riscos profesionais. 

b)  Contas anuais presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda. 
Os empresarios non obrigados a presentar as contas en Rexistros oficiais poderán ache-
gar, como medio alternativo de acreditación, os libros de contabilidade debidamente lega-
lizados. 

c)  Declaración sobre o volume global de negocios e, no seu caso, sobre o volume de negocios 
no ámbito de actividades correspondente ao obxecto do contrato, referido aos tres últimos 
exercicios dispoñibles en función da data de creación ou de inicio das actividades da 
empresa. 

- Solvencia técnica e profesional: 

A solvencia técnica e profesional xustificarase polos seguintes medios. 

Elixir un ou varios dos medios seguintes: 

a)  Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados 
de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, 
as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras 
polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo; no seu caso, ditos cer-
tificados serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade 
competente. 

b)  Declaración indicando os técnicos ou as unidades técnicas, estean ou non integradas na 
empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras, especialmente os responsables 
do control de calidade, acompañada dos documentos acreditativos correspondentes. 

c)  Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particu-
lar, do responsable ou responsables das obras. 

d)  Nos casos axeitados, indicación das medidas de xestión ambiental que o empresario pode-
rá aplicar ao executar o contrato. 

e)  Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e a importancia do seu persoal di-
rectivo durante os tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa corres-
pondente. 

f)  Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a 
execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 

 7º)  Documentación adicional esixida a todas as empresas estranxeira. As empresas estranxeiras, nos 
casos en que o contrato se vaia executar en España, deberán presentar unha declaración de so-
meterse á xurisdicción dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as inciden-
cias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao 
foro xurisdiccional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante. 

 8º)  Domicilio: Todos os licitadores deberán sinalar un domicilio para a práctica de notificacións. 
Esta circunstancia poderá ser complementada indicando un enderezo de correo electrónico e un 
número de teléfono e Fax. 
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 9)  Empresas que teñan no seu equipo persoas con incapacidade ou en situación de exclusión social. 
Os licitadores que pretenda contar para a adxudicación coa preferencia regulada na disposición 
adicional 6ª da LCSP, deberán os documentos que acrediten que, ao tempo de presentar a súa 
proposición, ten no seu equipo un número de traballadores con incapacidade superior ao 2 por 
100 ou que a empresa licitadora está dedicada especificamente á promoción e inserción laboral 
de persoas en situación de exclusión social, xunto co compromiso formal de contratación a que se 
refire a disposición adicional 6º da Lei 30/2007, do 30 de Outubro, de Contratos do Sector Públi-
co. 

B) O SOBRE Nº 2. Conterá a oferta económica na que se expresará o prezo de execución do 
contrato debendo figurar como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. A 
oferta económica presentarase conforme ao modelo que se incorpora como anexo I.  

Así mesmo se incluirá declaración das empresas sobre o número de persoas a ocupar con oca-
sión da execución do contrato e o número estimado de xornadas laborais necesarias 

15. Prazo de presentación das proposicións e demais os seus requisitos. 

As proposicións presentaranse dentro do prazo fixado no anuncio da licitación. 

As proposicións dos interesados deberán axustarse ao previsto no prego de cláusulas adminis-
trativas particulares, e a súa presentación suporá a aceptación incondicionada polo empresario do con-
tido da totalidade das devanditas cláusulas ou condicións, así como do proxecto e do prego de prescri-
cións técnicas, sen salvidade ou reserva ningunha. 

As proposicións serán secretas e arbitraranse os medios que garantan tal carácter ata o momen-
to en que deba procederse á apertura en público destas. 

Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición. 

Tampouco poderá subscribir ningunha proposta en unión temporal con outros se o fixo indivi-
dualmente ou figurar en máis dunha unión temporal. A infracción destas normas dará lugar á non admi-
sión de todas as propostas por el subscritas. 

16. Criterios para a adxudicación do contrato. 

A baixa ofertada se valorará a razón de 1 punto por cada 100,00 € (I.V.E. excluído) de baixa. 

As melloras de obra ofertadas se valorarán a razón de 10 puntos por cada 100,00 € (I.V.E. ex-
cluído) de mellora. 

O volume de man de obra ocupada se valorará a razón de 1 punto por cada xornada laboral ga-
rantida. 

17. Variantes. 

Os licitadores non poderán propoñer variantes ou melloras ao proxecto. 

18. Criterios para a consideración de que a oferta contén valores anormais ou desproporcionados. 

Considerarase que a oferta contén valores anormais ou desproporcionados nos seguintes casos: 

a) Se o contrato debe adxudicarse tendo en conta un único criterio de valoración, cando se 
cumpra o disposto no artigo 85 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públi-
cas. 

b) Cando a adxudicación se deba facer tendo en conta máis dun criterio de adxudicación, sem-
pre que o prezo ofertado sexa inferior nun 10% á media do total dos ofertados. 

19. Confidencialidade. 

Sen prexuízo das disposicións da Lei 30/2007, do 30 de Outubro, relativas á publicidade da ad-
xudicación e á información que debe darse aos candidatos e aos licitadores, estes poderán designar 
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como confidencial parte da información facilitada por eles ao formular as ofertas, en especial con res-
pecto aos segredos técnicos ou comerciais e aos seus aspectos confidenciais. Os órganos de contrata-
ción non poderán divulgar esta información sen o seu consentimento. 

De igual modo, o contratista deberá respectar o carácter confidencial daquela información á 
que teña acceso con ocasión da execución do contrato á que se lle dese o referido carácter nos pregos 
ou no contrato, ou que pola súa propia natureza deba ser tratada como tal. Este deber manterase duran-
te un prazo de cinco anos dende o coñecemento desa información, salvo que os pregos ou o contrato 
establezan un prazo maior. 

20. Revisión de Prezos: 

Por aplicación do disposto no artigo 77.1 da Lei en relación coa cláusula 7 non existe revisión de pre-
zos. 

21. Apertura da documentación e das proposicións. 

a) Para a cualificación dos documentos e o exame e a valoración das ofertas, a mesa de contra-
tación estará formada por: 

- Tres membros da corporación, un por cada grupo político. 

- O secretario do concello. 

- O técnico municipal. 

Será presidida polo membro do concello da maior rango dos asistentes. Formará parte da mesa 
como secretario, con voz pero sen voto, un traballador dos servizos administrativos do concello. 

A cualificación da documentación presentada a que se refire o artigo 130.1 da Lei 30/2007, do 
30 de Outubro, de Contratos do Sector Público, efectuarase pola mesa de contratación constituída ao 
efecto. O Presidente ordenará a apertura dos sobres que a conteñan, e o Secretario certificará a rela-
ción de documentos que figuren en cada un deles. 

b) Se a Mesa de contratación observase defectos ou omisións resarcibles  na documentación que 
se inclúe no sobre nº 1, comunicarao verbalmente aos interesados, sen prexuízo de que estas circunstan-
cias se fagan públicas a través de anuncios do órgano de contratación, concedéndose un prazo non su-
perior a tres días hábiles para que os licitadores os corrixan ou emenden ante a propia mesa de contra-
tación. 

Do actuado deixarase constancia na acta que necesariamente deberá estenderse. 

c) Unha vez cualificada a documentación e emendados, se é o caso, os defectos ou omisións da 
documentación presentada a mesa declarará admitidos á licitación aos licitadores que acreditaran o 
cumprimento dos requisitos previos indicados no artigo 130 da Lei procedéndose, no seu caso, ao exame 
e valoración da solvencia, conforme se prevé no artigo 82 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos 
das Administracións Públicas, facendo declaración expresa dos rexeitados e das causas do seu rexeita-
mento. 

d) Unha vez realizadas estas actuacións, o acto público de apertura das proposicións celebrara-
se no lugar e día que previamente se sinalara observándose no seu desenvolvemento as formalidades 
previstas no artigo 83 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. 

Cando na adxudicación se deban ter en conta varios criterios de valoración das ofertas, antes de 
comezar o acto público en que se abran as ofertas económicas darase lectura á valoración dos aspectos 
técnicos das proposicións a que se refire a documentación contida no sobre núm. 3. 

22. Adxudicación provisional e definitiva. 

A adxudicación provisional acordarase polo órgano de contratación en resolución motivada e 
publicarase conforme ao establecido nos artigos 42 e 135.3 da Lei de Contratos do Sector Público. 
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En todo caso, a adxudicación provisional dos correspondentes contratos deberá efectuarse no 
prazo máximo de 20 días naturais, contados dende que finalice o prazo de presentación de proposicións. 

Para que a adxudicación provisional sexa elevada a definitiva, o adxudicatario deberá presentar 
a seguinte documentación: 

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar, que incluirá ademais 
a certificación de acharse ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 

Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida. Cando así 
admítase, a constitución destas garantías poderá acreditarse por medios electrónicos, informáticos ou 
cando se esixa expresamente conforme ao disposto no artigo 53.2 da Lei, a documentación acreditativa 
de que o adxudicatario dispón dos medios materiais e persoais que especificamente deba adscribir á 
execución do contrato. 

A adxudicación provisional deberá elevarse a definitiva mediante resolución motivada dentro 
dos cinco días hábiles seguintes a aquel en que expire o prazo establecido no artigo 135.4, parágrafo 
primeiro. 

Cando os licitadores concorran en Unión Temporal de Empresas, a escritura de constitución 
deberá achegarse antes da formalización do contrato. 

Igualmente, cando se esixa ao adxudicatario que concerte algún tipo de seguro, antes da forma-
lización do contrato, deberá achegarse a póliza correspondente. 

23. Responsable do contrato, dirección da obra e delegado da obra. 

O órgano de contratación poderá designar unha persoa responsable do contrato conforme se 
establece no artigo 41 da Lei de contratos do sector público. 

O Director de obra que se designe polo órgano de contratación exercerá as funcións de direc-
ción, inspección, comprobación e vixilancia necesarias para a correcta execución da obra contratada. O 
Director das obras poderá estar auxiliado polo persoal que o órgano de contratación designe. 

O Delegado de obra do contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en 
obras de similar natureza ás que son obxecto deste contrato. 

24. Comprobación do reformulo e programa de traballos. 

No prazo de quince días naturais como máximo, contados a partir da data de formalización do 
contrato deberá realizarse o reformulo e estenderse a acta relativa a este. 

O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos para que sexa aprobado polo órga-
no de Contratación. O devandito programa deberá presentarse en prazo non superior a quince días na-
turais dende a formalización do contrato e desenvolverá o presentado coa súa proposición, que non 
poderá modificar ningunha das condicións contractuais. Á vista deste, o órgano de contratación resolve-
rá sobre a súa aplicación, incorporándose ao contrato. 

25. Plan de seguridade e saúde no traballo. 

No prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista 
presentará ao Órgano de contratación o Plan de seguridade e saúde no traballo, que será informado no 
prazo de cinco días naturais sobre a procedencia da súa aprobación. 

En todo caso, o prazo máximo para a aprobación do Plan de seguridade e saúde no traballo se-
rá dun mes dende a sinatura do contrato. Se, por incumprir o contratista os prazos indicados no pará-
grafo anterior, non fose posible empezar as obras ao recibir autorización para o seu inicio, non poderá 
reclamar ampliación ningunha de prazo por este motivo. 

26. Prazos. 
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O adxudicatario estará obrigado ao cumprimento do prazo total fixado para a realización do 
contrato, así como dos prazos parciais que, no seu caso, se establecesen, que comezarán a contar para o 
adxudicatario a partir do día seguinte á sinatura da acta de comprobación do reformulo. 

27. Réxime de pagamentos. 

O pagamento efectuarase mediante certificacións mensuais dos traballos efectuados que se abo-
arán de conformidade co establecido nos artigo 200 e 215 da Lei de Contratos do Sector Público e 147 e 
seguintes do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. 

De conformidade co disposto no artigo 9.5 do Real Decreto- Lei 9/2008, do 28 de novembro, os 
concellos terán a obriga de aboar aos contratistas o prezo das obras dentro dos trinta días naturais 
seguintes á data de expedición das certificacións de obra ou dos correspondentes documentos que acre-
diten a realización parcial ou total do contrato. 

O contratista poderá desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista para que as 
obras se executen no prazo ou prazos contractuais, salvo que, a xuízo da Dirección das obras, existisen 
razóns para consideralo inconveniente. Non obstante, non terá dereito a percibir en cada ano, calquera 
que sexa o importe do executado ou das certificacións expedidas, maior cantidade que a consignada na 
anualidade correspondente. As certificacións así expedidas só devengarán intereses por demora dende a 
data sinalada no artigo 152 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. 

O contratista terá dereito a percibir tamén abonos a conta nos termos establecidos nos artigos 
200.3 da Lei de Contratos do Sector Público e 155 e 156 do Regulamento. En todo caso, esixiráselle a 
constitución de garantía en forma de aval, ou outra admitida pola Lei. 

28. Condicións especiais de execución. 

Será condición de execución do contrato a que se refire este prego, de conformidade co disposto 
no artigo 9.2 do Real Decreto- Lei 9/2008, do 28 de novembro, que o novo persoal que o contratista 
necesite empregar para a execución de obras se atope en situación de desemprego. 

- Adscrición de medios persoais e materiais á execución das obras, 

- Empregar na execución do contrato unha porcentaxe de traballadores incapacitados igual ou 
superior ao 1%, sempre que a dispoñibilidade do mercado laboral da construcción o permita, executar a 
obra cumprindo estrictamente a lexislación sobre prevención de riscos laborais, de tal forma que, sen 
prexuízo das responsabilidades en que se poida incorrer por infracción das devanditas normas, 
entenderase incumprido de xeito esencial o contrato cando con ocasión da execución da obra e no 
período dun ano se impoñan pola Autoridade laboral, mediante resolución definitiva en vía 
administrativa, dúas sancións moi graves por incumprimento da lexislación sobre prevención de riscos 
laborais, obriga de subcontratar unha parte da obra). 

29. Penalidades. 

Imporanse penalidades ao contratista cando incorra nalgunha das causas previstas a continua-
ción: 

a) Por incumprimento das condicións especiais de execución. O incumprimento de calquera das 
condicións de execución establecidas neste prego dará lugar á imposición ao contratista das seguintes 
penalidades: 

- Como regra xeral, a súa contía será un 1% do importe de adxudicación do contrato, salvo que, 
motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi grave, en cuxo 
caso poderán alcanzar ata un 5% ou ata o máximo legal do 10%, respectivamente. A reiteración no in-
cumprimento poderá terse en conta para valorar a gravidade. 

- Faranse efectivas mediante deducción das cantidades que, en concepto de pagamento total ou 
parcial, deban aboarse ao contratista, ou sobre a garantía, conforme ao artigo 196.8 da Lei de Contra-
tos do Sector Público. 
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O cumprimento polo adxudicatario das condicións especiais de execución poderá verificarse po-
lo órgano de contratación en calquera momento durante a execución do contrato e, en todo caso, com-
probarase ao tempo da recepción das obras. 

Cando o incumprimento se refira á contratación de persoal nos termos indicados na cláusula 
anterior, será considerada como infracción moi grave aos efectos previstos no artigo 102.2 da Lei de 
Contratos do Sector Público sempre que o incumprimento supoña unha contratación de nova man de 
obra que non se atopase en situación de paro superior ao 50% do total da contratada como nova. 

b) Por cumprimento defectuoso. Imporanse penalidades por cumprimento defectuoso nos seguin-
tes termos: 

- Se, ao tempo da recepción, as obras non se atopan en estado de ser recibidas por causas 
imputables ao contratista. 

- Como regra xeral, a súa contía será unha 1% do presuposto do contrato, salvo que, motivada-
mente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi grave, en cuxo caso pode-
rán alcanzar ata un 5% ou ata o máximo legal do 10%, respectivamente. A reiteración no incumprimen-
to poderá terse en conta para valorar a gravidade. 

- En todo caso, a imposición das penalidades non eximirá o contratista da obriga que legalmente 
incúmbelle en canto á reparación dos defectos. 

c) Por incumprir criterios de adxudicación. Imporanse ao contratista penalidades por incumprir 
os criterios de adxudicación nos seguintes termos: 

- Se, durante a execución do contrato ou ao tempo da súa recepción, se aprecia que, por causas 
imputables ao contratista, se incumpriu algún ou algúns dos compromisos asumidos na súa oferta, en 
especial os relativos ao volume de man de obra a utilizar na execución do contrato. 

- Para considerar que o incumprimento afecta a un criterio de adxudicación será preciso que ao 
descontarse un 25 por 100 da puntuación obtida polo contratista no criterio de adxudicación incumpri-
do, resultase que a súa oferta non sería a mellor valorada. 

- Como regra xeral, a súa contía será unha 1% do presuposto do contrato, salvo que, motivada-
mente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi grave, en cuxo caso pode-
rán alcanzar ata un 5% ou ata o máximo legal do 10%, respectivamente. A reiteración no incumprimen-
to poderá terse en conta para valorar a gravidade. 

d) Por demora. Cando o contratista, por causas que lle fosen imputables, incorrese en demora, 
tanto en relación co prazo total coma cos prazos parciais establecidos, estarase ao disposto no artigo 
196 da Lei de Contratos do Sector Público en canto á imposición destas penalidades. 

30. Subcontratación. 

O contratista poderá subcontratar parcialmente a execución da obra ata un límite do -- por 100. 
(Pode non establecerse límite ou excluír a posibilidade de subcontratar). 

A subcontratación rexerase polo disposto na Lei de Contratos do Sector Público (arts. 210 e 
211) e na Lei 32/2006, do 18 de Outubro, Reguladora da subcontratación no sector da construcción. 

En todo caso, e de conformidade co que dispón o artigo 9.5 do Real Decreto- Lei 9/2008, do 28 
de novembro, os contratistas deberán aboar aos subcontratistas o prezo pactado polas prestacións a 
realización das cales lles encomendaran no prazo máximo de trinta días naturais, computado dende a 
data de aprobación polo contratista principal da factura emitida polo subcontratista ou subministrador. 

Cando o contratista incumpra as condicións para a subcontratación establecidas no artigo 
210.2 da Lei de Contratos do Sector Público ou o límite máximo especial establecido para a subcontra-
tación imporase a penalidade regulada no artigo 210.3, con suxeición ao seguinte: 
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- Farase efectiva mediante deducción das cantidades que, en concepto de pagamento total ou 
parcial, deban aboarse ao contratista, ou sobre a garantía, conforme ao artigo 196.8 da LCSP. 

Como regra xeral, a súa contía será unha 5% do importe do subcontrato, salvo que, 
motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi grave, en cuxo 
caso poderá alcanzar ata un 10% ou ata o máximo legal do 50%, respectivamente. A reiteración no 
incumprimento poderá terse en conta para valorar a gravidade. 

31. Cumprimento do contrato. 

A recepción do contrato rexerase polo establecido no artigo 218 da Lei de Contratos do Sector 
Público e nos artigos 163 e seguintes do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións 
Públicas. 

Ao tempo da recepción comprobarase en particular o cumprimento polo contratista das seguin-
tes obrigas: 

O rexeitamento final das obras, debendo o contratista restituír á súa situación inicial as zonas 
afectadas polas obras e non ocupadas por elas. 

O cumprimento non defectuoso do contrato 

O cumprimento dos criterios de adxudicación. 

O cumprimento das condicións de execución. 

Durante a execución do contrato a empresa adxudicataria informará ao órgano de contratación 
mediante a presentación da correspondente declaración acreditativa dos postos de traballo creados así 
como das altas de novos traballadores e das baixas que se produzan. 

32. Resolución do contrato. 

A resolución do contrato rexerase polo establecido con carácter xeral nos artigos 205 a 208 da 
Lei de Contratos do Sector Público e especificamente para o contrato de obras nos artigos 220 a 222 da 
devandita Lei, así como nos artigos 109 a 113 e 172 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas. 

En particular considerarase causa de resolución de contrato o suposto de incumprimento da 
condición de execución establecida na cláusula 28 no seu primeiro parágrafo cando este se deba consi-
derar como moi grave de conformidade co establecido na cláusula 29.1 no seu último parágrafo. 

En todo caso en caso de resolución do contrato por causa imputable ao contratista estarase ao 
disposto no artigo 208.4 da Lei. 

33. Prazo de garantía. 

O prazo de garantía será de un ano e comezará a partir da data da recepción. 

Durante este prazo aplicarase o establecido no artigo 167 do Regulamento Xeral da Lei de Con-
tratos das Administracións Públicas en canto ás obrigas do contratista, así como no relativo á facultade 
da Administración de, en caso de incumprimento, executar a custa daquel os traballos necesarios para a 
conservación da obra. 

Todos os gastos que se ocasionen pola conservación das obras durante o período de garantía 
serán de conta do contratista non tendo dereito a ningunha indemnización por este concepto. Exceptú-
anse os danos ocasionados na obra por forza maior, que serán soportados pola Corporación, se ben esta 
terá a facultade de esixir ao contratista que realice as obras de reparación. 

34. Liquidación 

Transcorrido o prazo de garantía a que se refire a cláusula anterior procederase á liquidación 
do contrato conforme ao disposto no artigo 179 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Adminis-
tracións Públicas. 
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35. Xurisdición. 

As cuestións que poidan formularse durante o desenvolvemento do contrato serán resoltas polo 
órgano de contratación. Os acordos adoptados para a súa resolución porán fin á vía administrativa, e 
poderán ser impugnados ante a Xurisdición contencioso- administrativa.. 

Non habendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión pola Presidencia cando son as dez horas e dez 
minutos do mesmo día, de todo o cal eu, Secretario, dou fe. 

Así resulta do Borrador da Acta da Sesión a que me refiro, e para que conste ós 
efectos oportunos, e coa salvidade prevista no artigo 206 do Regulamento de Organi-
zación, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, expido a presente 
de orde e co visto e prace do Alcalde na Pobra do Brollón a vinte de abril de dous mil 
nove. 

v. e pr. 

O Alcalde, 

 



CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. 

 

 

RAFAEL CASTILLO REBOIRO, SECRETARIO DO 

CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. (LUGO). 
 

CERTIFICO.- Que pola Xunta de Goberno Local do Concello en sesión ordinaria cele-

brada o día catro de marzo de dous mil nove, adoptáronse os acordos que figuran no... 

 

...BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LO-

CAL DO CONCELLO O DÍA CATRO DE MARZO DE DOUS MIL NOVE. 

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Pobra do 
Brollón, sendo as nove horas do día catro de marzo de dous mil nove, e 
baixo a presidencia do Alcalde, José Luís Maceda Vilariño, reuníronse os 
Concelleiros que se relacionan á marxe, en total coa Presidencia catro, para 
celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello. 

Asiste como Secretario quen o é da Corporación, Rafael Castillo 
Reboiro, que dá fe do Acto. 

Sendo a hora indicada, pola Presidencia declárase aberta a sesión e éntrase no estudio da seguinte 

 

ORDE DO DÍA: 

 

1º.- ADXUDICACIÓN DE OBRAS . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Visto o expediente da obra que se indica, e a proposta da mesa de contratación, propoño á Xunta 
de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Adxudicar a obra de Rexeneración do camiño de Pousa a Lourente á empresa 
OPAGA 003, S.L., con N.I.F. número B-27.289.065 representada por D. Javier Fernández Cas-
taño con D.N.I. número 33.327.104-N polo prezo ofertado de corenta e un mil euros con seten-
ta e un céntimos (41.000,71 €). 

2.- A empresa adxudicataria realizará obras complementarias sen cargo para o concello 
por un valor, a prezos de proxecto, de seiscentos quince euros con un céntimo (615,01 €). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Visto o expediente da obra que se indica, e a proposta da mesa de contratación, propoño á Xunta 
de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Adxudicar a obra de Rexeneración de camiños en Ferreiros, A Zapateira (Cereixa), Fe-
rreirúa de Abaixo e Lourente á empresa OPAGA 003, S.L., con N.I.F. número B-27.289.065 repre-
sentada por D. Javier Fernández Castaño con D.N.I. número 33.327.104-N polo prezo ofertado de 
trinta e dous mil oitocentos vinte euros con cincuenta e cinco céntimos (32.820,55 €). 

2.- A empresa adxudicataria realizará obras complementarias sen cargo para o concello por 
un valor, a prezos de proxecto, de catrocentos noventa e dous euros con trinta céntimos (492,30 €). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

José Luís Maceda Vilariño 

Manuel González Moreira 

Adoración Fernández González 

María Montserrat Macía Quiroga 
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+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Visto o expediente da obra que se indica, e a proposta da mesa de contratación, propoño á Xunta 
de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Adxudicar a obra de Reparación dos camiños da Lu-653 á estrada de Pousa a Ferreiros, 
da Lu-653 a Marcón, da Lu-652 a Lama (Eixón) e camiño en Veiga á empresa OPAGA 003, S.L., 
con N.I.F. número B-27.289.065 representada por D. Javier Fernández Castaño con D.N.I. número 
33.327.104-N polo prezo ofertado de dezasete mil douscentos catro euros con trinta e oito céntimos 
(17.204,38 €). 

2.- A empresa adxudicataria realizará obras complementarias sen cargo para o concello por 
un valor, a prezos de proxecto, de Douscentos cincuenta e oito euros con sete céntimos (258,07 €). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

Non habendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión pola Presidencia cando son as nove horas e 
quince minutos do mesmo día, de todo o cal eu, Secretario, dou fe. 

Así resulta do Borrador da Acta da Sesión a que me refiro, e para que conste ós 
efectos oportunos, e coa salvidade prevista no artigo 206 do Regulamento de Organi-
zación, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, expido a presente 
de orde e co visto e prace do Alcalde na Pobra do Brollón a trinta de abril de dous mil 
nove. 

v. e pr. 

O Alcalde, 

 

 

 



CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. 

 

 

RAFAEL CASTILLO REBOIRO, SECRETARIO DO 

CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. (LUGO). 
 

CERTIFICO.- Que pola Xunta de Goberno Local do Concello en sesión ordinaria cele-

brada o día trinta e un de marzo de dous mil nove, adoptáronse os acordos que figuran no... 

 

...BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LO-

CAL DO CONCELLO O DÍA TRINTA E UN DE MARZO DE DOUS MIL NOVE. 

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Pobra do 
Brollón, sendo as nove horas do día trinta e un de marzo de dous mil nove, e 
baixo a presidencia do Alcalde, José Luís Maceda Vilariño, reuníronse os 
Concelleiros que se relacionan á marxe, en total coa Presidencia tres, para 
celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello. Non 
comparece o Concelleiro Manuel González Moreira. 

Asiste como Secretario quen o é da Corporación, Rafael Castillo Reboiro, que dá fe do Acto. 

Sendo a hora indicada, pola Presidencia declárase aberta a sesión e éntrase no estudio da seguinte 

 

ORDE DO DÍA: 

 

1º.- PERSOAL . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Visto o escrito da interesada e o establecido na lexislación vixente, propoño que se adopte o 
acordo seguinte: 

- Conceder á funcionaria interina Dna. María José López Morgade unha licenza sen re-
tribución por un período dun mes, do un ao trinta e un de maio (ámbolos dous incluídos) ao 
abeiro do disposto no artigo 74.2 da Lei da Función Pública de Galicia. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Visto o escrito do interesado e o establecido na lexislación vixente, propoño que se adopte o 
acordo seguinte: 

- Autorizar,  ao abeiro do disposto no artigo 50.Q do Convenio Colectivo do Concello da 
Pobra do Brollón, a D. José Simal Gándara contratado laboral do concello para flexibilizar a 
súa xornada laboral por atención dun fillo menor de 12 anos, adiantando nunha hora a de saí-
da os días entre martes e venres, ámbolos dous incluídos, e traballando ditas catro horas os 
luns de tres e medía a sete e media. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

2º.- PERSOAL . 

Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

José Luís Maceda Vilariño 

Adoración Fernández González 

María Montserrat Macía Quiroga 
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O concello ten no seu cadro de persoal unha praza de Traballador social cuberta actualmente de 
xeito provisional. Sendo aconsellable que dita praza se cubra en propiedade o antes posible para dar 
estabilidade e ese servizo que cada vez é máis importante, propoño á Xunta de Goberno Local que adop-
te o acordo seguinte: 

1.- Aproba-las bases do concurso oposición para cubrir unha praza de persoal laboral 
fixo de Traballador Social do concello que figuran a seguir. 

2.- Proceder á convocatoria do citado concurso oposición. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

BASES QUE HAN DE REXER A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO PARA UN 
POSTO DE TRABALLADOR SOCIAL. 

PRIMEIRA.-Obxecto da convocatoria 

Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento de selección de persoal 
laboral fixo para cubrir un posto de traballo de traballador social do Concello da Pobra do Brollón, 
polo sistema de concurso- oposición, incluída na Oferta de Emprego Público do Concello da Pobra do 
Brollón de 2009 publicada no BOP número 44 de data 23 de febreiro de 2009 

As probas selectivas regularanse polo previsto nas presentes bases e o non previsto nelas, polo 
establecido na Lei 7/2007 de 12 de abril do Estatuto Básico do Empregado Público, na Lei 30/84, de 2 
de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, na Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das 
bases de réxime local, e no Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, 
aprobado por Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 13 de xuño, na Lei 5/1997, de 22 de xullo, da Ad-
ministración Local de Galicia, e no Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 13 de marzo, polo que se aproba 
o Texto Refundido da Lei da función Pública de Galicia, e demais disposicións aplicables. 

SEGUNDA. Publicidade 

As presentes bases, xunto cos seus anexos, publicaranse integramente no BOP de Lugo, e en ex-
tracto no BOE, con indicación do n° do BOP no que foron publicadas integramente. 

Os sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria, publicaranse unicamente no taboleiro de 
edictos e na páxina Web do Concello (www.pobradobrollon.com) conformidade co previsto no art. 59.13 
da Lei 30/92 de 26 de novembro. 

TERCEIRA.- Dereitos de Exame. 

Se establecen en vinte euros (20,00 €). O pagamento efectuarase na conta bancaria do concello 
na entidade Banco Pastor, número de conta, 0072.0204.61.0000109697). 

CUARTA.- Requisitos dos aspirantes 

Para ser admitido/a á realización das probas, os aspirantes deberán reunir, os seguintes requisi-
tos referidos todos e cada un deles á data de remate d prazo de presentación de solicitudes de deberán 
manterse durante todo o proceso selectivo: 

� Cidadanía: 

• Ser cidadán español. 

• Ser cidadán dun Estado membro da Unión Europea. 

• Ser cónxuxe, non separado de dereito, de cidadán español ou dun Estado membro da Unión 
Europea. 

• Ser descendente de cidadán dun Estado membro da Unión Europea ou do seu cónxuxe, non 
separado de dereito, menor de 21 anos ou maior que viva ás súas expensas. 

• Ter dereito a ser empregado público en virtude de tratados internacionais realizados pola 
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Unión Europea e ratificados por España no que sexa de aplicación á libre circulación de 
traballadores. 

• Ser estranxeiro con residencia legal en España. 

� Idade: 

• Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder da idade de xubilación forzosa. 

� Titulación: 

• Estar en posesión do Título de Diplomado en Traballo Social ou Asistente Social, ou en con-
dicións de obtelo na data en que remate a presentación de instancias. (Deberá aportar foto-
copia compulsada). 

• No suposto de invocar un título equivalente ou homologado ó esixido ou obtido no estranxei-
ro, deberase xustificar con certificado expedido polo organismo competente para a homolo-
gación. 

� Outros: 

• Posuír a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais da praza á que 
aspira, sen que se padeza enfermidade ou limitación física ou psíquica incompatible coas 
funcións do posto. No caso de ser seleccionado para o posto, acreditarse mediante certifica-
do médico oficial. 

• Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Adminis-
tracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autóno-
mas, nin de atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públi-
cos por resolución xudicial. No suposto de ser nacional de outro Estado, non atoparse inha-
bilitado ou en situación equivalente nin haber sido sometido a sanción disciplinaria ou equi-
valente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso o emprego público. No caso 
de ser seleccionado para o posto, acreditarase mediante declaración formal baixo xuramento 
ou promesa. 

• Non estar incurso nos supostos de incompatibilidades ou incapacidade previstos na 
lexislación vixente. 

Os requisitos anteriormente establecidos deberán posuírse polos aspirantes no momento da 
finalización do prazo de presentación de instancias, debendo manterse as mesmas durante todo o 
período selectivo, ata a formalización do contrato de traballo. 

Ao mesmo tempo quen obteña o posto obxecto desta convocatoria, estará suxeito ó réxime de in-
compatibilidades que determinen as disposicións vixentes 

QUINTA.- Dereitos de Exame. 

Se establecen en vinte euros (20,00 €). O pagamento efectuarase na conta bancaria do concello 
na entidade Banco Pastor, número de conta, 0072.0204.61.0000109697). 

SEXTA.- Presentación de instancias e documentación. 

As instancias solicitando participar no proceso selectivo, dirixiranse ó Sr. Alcalde do Concello 
da Pobra do Brollón. Presentaranse debidamente cubertas, no Rexistro Xeral do Concello no modelo 
oficial que figura como anexo I desta Convocatoria e que se pode descargar da páxina web do concello, 
no prazo de vinte días  (20) días contados a partir do seguinte ó da publicación do anuncio da convoca-
toria no Boletín Oficial do Estado (BOE). 

Poderanse así mesmo remitir na forma determinada no artigo 38.4 da Lei 30/1192, de 26 de no-
vembro, Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común 
(LRXAP E PAC) 
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Ás solicitudes debidamente cubertas, achegaranse os documentos que a continuación se indican: 

Fotocopia compulsada do DNI, pasaporte ou documento acreditativo da súa personalidade e 
nacionalidade. 

Declaración xurada na que manifesten que reúnen todos e cada un dos requisitos esixidos na 
base 4 referidos sempre ó día en que remate o prazo de presentación de instancias. 

Xustificante acreditativo do aboamento de pago dos dereitos de exame. 

Para a fase de concurso, os aspirantes presentarán coa solicitude relación circunstanciada dos 
méritos que aleguen para dita fase, uníndolle á referida relación os documentos acreditativos dos méri-
tos alegados, debidamente cotexados e na orde na que figuren nela. 

SÉTIMA.- Admisión de aspirantes, data e lugar de celebración das probas. 

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución, no prazo máximo 
dun mes pola que declarará aprobada a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as. 

A dita resolución publicarase no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Casa 
do Concello e na Páxina Web do concello. 

Na publicación farase constar, apelidos, nome e número de DNI, así como se é o caso, as causas 
que motivaron a súa exclusión. 

Os aspirantes excluídos ou omitidos nas ditas relacións disporán dun prazo de dez (10) días há-
biles contados a partir do seguinte ó da publicación da resolución no BOP, conformo ó disposto no arti-
go 71 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, par corrixir os defectos que motivaron a súa exclusión ou 
omisión das relacións de admitidos e excluídos. Se no dito prazo non se corrixen os defectos serán defi-
nitivamente excluídos da realización das probas. 

No caso de non presentarse alegacións ou correccións á lista provisional, elevarase a definitiva. 

A resolución pola que se aproba a lista definitiva publicarase do mesmo xeito que a provisional, 
determinando así mesmo lugar, data e hora de comezo das probas selectivas e composición do tribunal, 
e será determinante dos prazos a efectos de posible impugnacións ou recursos. 

OITAVA.- Tribunal Cualificador. 

O tribunal estará compostos por cinco membros e os seus correspondentes suplentes, un dos ca-
les actuará como presidente. A súa composición se axustará ó previsto no artigo 60 do estatuto básico 
do empregado público. A súa composición nominal se publicará no Boletín Oficial da Provincia conxun-
tamente coa fixación da data do primeiro exercicio. Como secretario do tribunal actuará un empregado 
do concello. 

Os membros dos tribunais deberán absterse de intervir cando concorran neles circunstancias 
das previstas no artigo 28 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común. 

O presidente deberá solicitar dos membros do tribunal declaración expresa de non atoparse in-
cursos nas circunstancias previstas no citado artigo 28 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común nin nas demais causas de abstención previstas nesta 
base. 

Así mesmo, os/as aspirantes poderán recusar ós membros do tribunal cando concorran neles 
algunha das circunstancias previstas na presente base, conforme o artigo 29 da Lei de Réxime Xurídico 
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. 

O tribunal non poderá constituírse, nin actuar sen a presenza cando menos, de máis da metade 
dos seus membros, titulares ou suplentes, indistintamente, en todo caso requírese a asistencia do/a Pre-
sidente/a e do/a Secretario/a ou dos que legalmente os substitúan. 
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Os tribunais poderán dispoñer a incorporación de asesores especialistas para as probas en que 
así o estimen necesario ou conveniente. Os ditos asesores actuarán con  voz e sen voto; limitaranse ó 
exercicio das especialidades técnicas. 

Para os efectos de percepción de asistencias polos membros concorrentes ás sesións do tribunal, 
este estará clasificado na categoría b) do número 1 do artigo 30 do Decreto 462/2002, de 24 de maio, 
sobre indemnizacións por razón de servizo 

O tribunal resolverá por maioría de votos dos seus membros presentes, tódalas dúbidas e pro-
postas que se produzan para a aplicación das normas contidas nestas bases, e estará facultado para 
resolver as cuestións que poidan suscitarse durante a realización das probas, así como adoptar as medi-
das necesarias para garantir a debida orde nas mesmas 

NOVENA.- Comezo e desenvolvemento das probas selectivas e programa. 

De conformidade co previsto no artigo 59.6 b) da Lei 30/1992 , de 26 de novembro, a publica-
ción das datas de celebración dos sucesivos exercicios, das cualificacións dos mesmos e do resultado do 
procedemento selectivo, se publicarán no taboleiro de edictos do Concello así como na páxina web. 

Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do DNI ou do-
cumento que acredite de forma fidedigna a súa identidade a xuízo do tribunal. 

Os/as aspirantes serán convocados para cada exercicio en único chamamento, sendo excluídos 
da oposición os que non comparecesen, agás nos casos debidamente xustificados e libremente valorados 
polo tribunal. As razóns ou probas xustificativas formularanse dentro das vinte e catro (24) horas se-
guintes á celebración do exercicio ó que non comparezan. 

Non obstante o anterior as mulleres embarazadas que prevexan que polas circunstancias deri-
vadas do seu avanzado estado de xestación e previsión de parto, ou eventualmente primeiros días de 
puerperio, a súa coincidencia coas datas de realización de calquera dos exames previstos nas probas 
selectivas, poderán poñelo en coñecemento do tribunal, xuntando á comunicación o correspondente 
informe médico oficial. A comunicación deberá realizarse como mínimo 48 horas logo do anuncio da 
data do exame. A citada notificación leva consigo o consentimento da interesada para permitir o acceso 
do tribunal ou do órgano convócante ós datos médicos necesarios relacionados coa súa situación. 

O tribunal decidirá en cada caso, con base na información de que dispoñía se proceda ou non 
realizar a proba nun lugar alternativo ou ben un aprazamento da proba, ou ben ambas medidas conxun-
tamente. Non se admitirá recurso respecto das decisións do tribunal neste punto, sen prexuízo de que as 
razóns de impugnación se inclúan en calquera outro recurso admisible de acordo coas regras xerais do 
proceso selectivo. 

En calquera momento os aspirantes poderán ser requiridos polo tribunal correspondente coa 
finalidade de acreditaren a súa personalidade. 

Dende a total conclusión dunha proba ata o comezo da seguinte deberá de transcorrer un prazo 
mínimo de corenta e oito (48) horas e máximo de corenta días (40) días naturais. 

De cada sesión que celebre o tribunal redactarase unha acta polo/a Secretario/a do mesmo na 
que se farán constar as cualificacións dos exercicios dos aspirantes, así como as incidencias que se pro-
duzan. 

DÉCIMA.- Sistema de selección e cualificación dos exercicios 

O sistema de selección será o de concurso-oposición. 

A puntuación máxima global será de 40 puntos. 

1.- Fase de concurso: 

Non terá carácter eliminatorio e consistirá na avaliación por parte do tribunal dos méritos dos 
aspirantes, que se valorarán de acordo co baremo establecido nos apartados seguintes. Os méritos a que 
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fai referencia neste baremo, deberanse posuír na data en que remate o prazo de presentación de instan-
cias, computándose, en calquera caso, ata a devandita data.  

A puntuación máxima da fase de concurso é de 10 puntos 

1.1.- Experiencia profesional:  

- Por experiencia profesional no desenvolvemento de tarefas como traballador/a social ao servizo de 
calquera Administración Pública como contratado laboral, funcionario ou asistencia técnica. Valo-
rase a razón de 0,05 puntos por mes completo de servizos.  

- Por experiencia profesional no desenvolvemento de tarefas como traballador/a social ao servizo de 
entidades privadas. Valorase a razón de 0.025 puntos por mes completo de servizos. 

Máxima puntuación a acadar neste apartado 1,50 puntos. 

A xustificación deste apartado farase coa presentación de informe de vida laboral complementa-
do con contratos de traballo ou certificado da Entidade contratante. 

1.2.- Asistencia a actividades formativas. 

- Por participación en cursos, xornadas ou seminarios, impartidos por centros de formación 
dependentes de organismos oficiais e relacionados co posto a desempeñar, ata un máximo de 2,50 
puntos. Valorarase a razón de: 

- Cursos de 1 a 20 horas: 0,25 puntos por curso. 

- Cursos de 21 a 50 horas: 0,50 puntos por curso. 

- Cursos de mais de 50 horas, 0,75 punto por curso. 

Este apartado xustificarase mediante diploma ou certificación da asistencia, orixinal ou copia 
cotexada. Os cursos onde non figuren as horas de duración computaranse como de 1 a 20 horas. 

Os cursos feitos que fosen valorados na configuración de créditos para a obtención do título 
profesional non serán tidos en conta. 

1.3.- Formación extra académica.  

- Pola realización de estudios de postgrao relacionados co posto a desempeñar, impartidos por Cen-
tros dependentes de Organismos Oficiais, 0,50 puntos por estudio ata un máximo de 0,50 puntos. 

Este apartado xustificarase mediante diploma ou certificación da asistencia, en orixinal ou co-
pia cotexada. 

1.4.- Actividade docente.  

- Por participación como docente, impartindo cursos, módulos de cursos, xornadas, seminarios ou 
programas relacionados co posto a desempeñar e organizados ou subvencionados por Organismos 
Oficiais, Universidades e Oficinas de Emprego, ata un máximo de 1,00  puntos. Valorarase a razón 
de 0,01 puntos por hora impartida. 

Este apartado xustificarase mediante certificados do centro ou organismo organizador da ac-
ción formativa en orixinal ou copia cotexada. 

1.5.- Coñecemento de informática.  

-  Por curso de aplicacións informáticas de máis de 15 horas lectivas impartidos por escolas oficiais 
ou organismos dependentes de formación continua, 0.20 puntos por curso. 

-  Pola realización de  cursos da Aplicación Informática SIUSS (Sistema de Información de Usuarios 
de Servizos Sociais) nos seus distintos niveis impartidos por escolas oficiais ou Administracións pú-
blicas. 0,50 puntos por cada un. 

Este apartado, que non excederá de 2,50 puntos, xustificarase mediante certificados do centro 
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ou organismo organizador da acción formativa no que figure as horas lectivas e acción formativa im-
partida. 

1.6.- Polo coñecemento acreditado do idioma galego.  

Neste apartado valorarase o coñecemento do idioma galego cunha puntuación máxima de 2,00 
puntos. Soamente valorarase o grao superior alegado en cada unha das dúas columnas do cadro seguin-
te. 

Curso Puntos Curso Puntos 

Iniciación ao galego ou CELGA-3 0,50 Medio de linguaxe administrativa 1,50 

Perfeccionamento ou CELGA-4 1,00 Superior de linguaxe administrativa 2,00 

 

2.- Fase de oposición: 

1º Exercicio: 

- Exercicio de carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en desenvolver por escrito, e obriga-
toriamente en galego, no prazo máximo de dúas horas, un tema de entre os incluídos no anexo I 
da convocatoria, determinado polo tribunal inmediatamente antes do inicio do exercicio. Os/As 
aspirantes terán ampla liberdade no tocante á forma de exposición e valorarase a formación xe-
ral, a claridade de ideas, así como o rigor e precisión na exposición. Este exercicio deberá ser 
lido obrigatoriamente ante o tribunal, en sesión pública pudendo o tribunal formular as pregun-
tas que considere necesario. 

-  O aspirante deberá acadar un mínimo de 5 puntos para superar esta fase.  

- Puntuación máxima 10 puntos 

2º Exercicio: 

- De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en desenvolver un ou varios supostos prácti-
cos relacionados co traballo social. Poden incluír una ou varias preguntas complementarias re-
lativas a ditos supostos. 

- O aspirante deberá acadar un mínimo de 5 puntos para superar esta fase.  

- Puntuación máxima 10 puntos. 

3º Exercicio: 

- De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en responder un cuestionario tipo test con res-
postas alternativas sobre o temario que se inclúe como anexo II das presentes. Serán corenta pre-
guntas con catro posibles respostas cada unha. 

- O aspirante deberá acadar un mínimo de 5 puntos para superar esta fase.  

- Puntuación máxima 10 puntos. 

UNDÉCIMA.- Relación de aprobados. 

O resultado final deste proceso virá determinado pola suma das puntuacións obtidas na totali-
dade dos exercicios e fase de concurso. No caso de empate entre dous ou máis aspirantes, esta circuns-
tancia resolverse por medio dunha entrevista persoal que se valorará de 0 a 10 puntos, e ós efectos de 
concreción dos méritos alegados que versará sobre o coñecemento do posto de traballo a desenvolver. 
Neste suposto, notificarase ós interesados cunha antelación mínima de 24 horas, indicando data, lugar e 
hora da entrevista, sendo por conta dos interesados no procedemento selectivo ós gastos que esta cir-
cunstancia lles puidese ocasionar. 

A cualificación da entrevista será a media aritmética da puntuación outorgada por cada mem-
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bro do Tribunal excluíndose as puntuacións que teñan unha diferenza superior a 2 puntos da media. 

Finalizadas as probas selectivas o tribunal fará publicas, nos lugares determinados, a relación 
definitiva dos aspirantes aprobados indicando o seu D.N.I. e pola orde da puntuación obtida. Esta rela-
ción presentarse ó señor alcalde coa proposta de contratación do candidato/a para o posto de traballo. 

O tribunal non poderá aprobar nin declarar que superaron as probas selectivas un número su-
perior de aspirantes ó das prazas que se convocaran, resultando nulo de pleno dereito calquera acorde 
que contraviñese o disposto por esta norma. 

DUODÉCIMA.- Presentación de documentos. 

Os/as aspirantes propostos/as, achegarán no prazo de vinte (20) días naturais, contados a partir 
da publicación da lista de aprobados/as no lugar indicado na base undécima os documentos seguintes: 

� Fotocopia (que deberá presentarse xunto co orixinal para a súa compulsa) do DNI ou 
pasaporte. 

� Fotocopia (que deberá presentarse xunto co orixinal para a súa compulsa) do título aca-
démico, ou, no seu defecto, o xustificante de ter aboado os dereitos para a súa expedición. 

� Certificado médico acreditativo de posuír a capacidade funcional para o desenvolve-
mento das tarefas habituais da praza á que se aspira, e no que se fará constar que non se padece 
enfermidade ou limitación física ou psíquica incompatible coas funcións do posto. 

� Declaración de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de 
calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comu-
nidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou car-
gos públicos por resolución xudicial. 

� No suposto de ser nacional doutro Estado, declaración xurada ou promesa de non ato-
parse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou 
equivalente que impida, no seu Estado o acceso ó emprego público. 

A non presentación dentro do prazo fixado da documentación esixida nesta base, e agás nos ca-
so de forza maior, ou cando do exame da mesma dedúzase que carecen dalgún dos requisitos sinalados 
na base cuarta non poderán ser nomeados funcionarios e quedarán anuladas as actuacións, sen prexuí-
zo da responsabilidade en que incorran por falsidade na solicitude de participación. 

DECIMO TERCEIRA.- Nomeamento e toma de posesión. 

Rematado o proceso selectivo e presentada a documentación polos interesados, o Sr. Alcalde 
efectuará a contratación laboral do candidato proposto. 

Dita contratación, que será publicada no taboleiro de edictos do Concello, será susceptible de 
recurso de reposición perante o Sr. Alcalde no prazo dun mes a contar dende o día da súa publicación 
do nomeamento, ou ben de recurso contencioso- administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza 
de Galicia, no prazo de dous meses a contar dende o día da publicación da contratación. 

Coa finalidade de facilitar a elaboración do recurso e de reforzar o principio de transparencia e 
igualdade, o expediente completo do proceso de selección, (que abranguerá as actas dos tribunais, as 
solicitudes dos candidatos cos documentos xustificativos dos méritos alegados e os exercicios escritos 
realizados por cada candidato), o Secretario do Tribunal, unha vez formalizada a proposta de resolu-
ción, o entregará o Secretario da Corporación, que estará obrigado a facilitar o seu acceso ós interesa-
dos en tanto a resolución non sexa firme. 

DÉCIMO CUARTA .- Impugnación 

A presente convocatoria e cantos actos administrativos se deriven desta poderán ser impugnados 
polos interesados nos casos e na forma establecidos pola Lei de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e Procedemento Administrativo Común. 
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ANEXO I 

ANEXO I. PROGRAMA DE MATERIAS DO PRIMEIRO EXERCICIO. 

1. Marco Competencial dos servizos sociais na Normativa Xeral de ámbito estatal, da Comu-
nidade Autónoma de Galicia e local. A Constitución española de 1978. Estatuto de autono-
mía de Galicia. Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das  Administracións Públicas e do proce-
demento Administrativo Común Modificada pola  Lei 4/1999. Lei Orgánica 15/1999, de 13 
de decembro, de Protección de Datos de Caracter Persoal. Lei de Bases de Réxime Local, 
7/1985 do 2 de Abril.»Lei 5/1997 do 22 de xullo, da Administración Local de Galicia 

2. Lei 13/2008, do 3 de decembro de Servizos Sociais de Galicia  

3. Os servizos sociais de atención primaria. Concepto, principios, obxectivos. Programas. De-
creto 240/1995, do 28 de xullo. 

4.  O apoio informático nos servizos sociais. Programas: SIUSS, MATIASS. As novas tecnolo-
xías 

5. O Plan Concertado: finalidades, obxectivos e prestacións.  

6. Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar. Ordenanza 
reguladora do Servizo de axuda no Fogar do Concello de A Pobra do Brollón.  

7. A Lei 9/1991, do 2 de outubro, Lei galega de medidas básicas para a inserción social: estru-
tura e contido. Últimas modificacións: Lei 16/2004, do 29 de decembro.  

8. O sistema español de seguridade social. Pensións non contributivas.  

9. Menores: o papel dos servizos sociais de atención primaria. Recursos e programas coa 
infancia e as familias.  

10. O papel do/a traballador/a social na atención á muller no ámbito municipal. I Plan Munici-
pal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de A Pobra do Bro-
llón 2007-2011 

11. Intervención no ámbito municipal coa realidade da inmigración e dos emigrantes retorna-
dos.  

12. Necesidades e recursos para a atención a persoas con discapacidade.  

13. O traballador social na intervención con persoas maiores. Recursos e servizos de apoio. 

14. Problemática do enfermo mental. Decreto 389/94, do 15 de decembro que regula a saúde 
mental de Galicia.  

15. Plan de Galicia sobre Drogas 2007-2009 

16. Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención a persoas 
en situación de dependencia. Decreto 176/2007, do 6 de setembro polo que se regula o 
procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás 
prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia na Comunidade 
Autónoma de Galicia. Criterios de tramitación e réxime de compatibilidade entre servizos e 
prestacións económicas do SAAD en Galicia 

ANEXO II. PROGRAMA DE MATERIAS DO TERCEIRO EXERCICIO. 

1. A Constitución Española. Preámbulo, Títulos Preliminar e Primeiro. 

2. O concello. Elementos que o constitúen. Competencias do concello. 

3. A organización municipal. O alcalde, o pleno, a xunta local de goberno, os tenentes de alcalde e 
os concelleiros delegados. Distribución de competencias. Funcionamento dos órganos colexia-
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dos.  

4. O Regulamento de Servizos das Corporacións Locais. 

5. O expediente administrativo.  O procedemento administrativo e as súas fases.  O acto adminis-
trativo. Recursos contra os actos administrativos 

6. A potestade regulamentaria das entidades locais. Regulamentos ordenanzas e bandos. As orde-
nanzas fiscais. Contido e procedemento de elaboración. 

7. O persoal ao Servizo das Corporacións Locais. O Estatuto Básico do Empregado Público. 

8.  A  Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa polo Servizo de Axuda a Domicilio do concello da 
Pobra do Brollón. 

9. O Regulamento Orgánico do Concello da Pobra do Brollón. 

10. O convenio colectivo do persoal do concello da Pobra do Brollón. 

3º.- LICENZAS. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Visto o expediente promovido por Carlos González Gallego con D.N.I. número 
34262862S en virtude de instancia número 1681 de data vintenove de setembro de dous mil 
oito solicitando Licencia Municipal para a explotación de gando vacún de leite na parroquia de 
Liñares, lugar de Santiorxo actividade incluída no Decreto 133/2008, de 12 de xuño de Avalia-
ción da Incidencia Ambiental 

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a trámi-
te por Decreto da Alcaldía da mesma data. 

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública no Diario Oficial de 
Galicia, Diario “El Progreso” e Boletín Oficial da Provincia de Lugo e notificación persoal ós 
veciños inmediatos, e incorporados o informe do arquitecto municipal. 

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que na memoria 
descríbense 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 cidadáns e a súa adecuación ó medio ambiente. 

CONSIDERANDO que a localización proposta é conforme co uso urbanístico asignado pa-
ra a zona nas normas subsidiarias provinciais aprobadas pola Xunta de Galicia, téndose solici-
tada a autorización da Dirección Xeral de Urbanismo prevista na lexislación vixente, non está 
en contradición co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a materia, se respectan 
as distancias previstas e non existe actividade municipalizada con monopolio que resulte in-
compatible. 

CONSIDERANDO que na zona ou nas súas proximidades non concorren outras activida-
des análogas xeradoras de efectos aditivos. 

Vistos o Decreto 2.414/1.961 de 30 de Novembro e demais disposicións concordantes 
de aplicación, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo: 

1.- Informar favorablemente a concesión de Licenza Municipal instada por Carlos Gon-
zález Gallego con D.N.I. número 34.262.462-S, en representación da empresa Ganadería Ca-
sa Tristo S.C. con N.I.F. G-27.370.238para a explotación de gando vacún de leite con capaci-
dade para 50 cabezas na parroquia de Liñares, lugar de Santiorxo (parcela 508 do polígono 
catastral 57). 

2.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente da 
Xunta de Galicia para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento. 
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Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, e tendo en conta que o 
expediente estivo exposto ó público por prazo de 20 días mediante a colocación do correspon-
dente edicto no taboleiro do concello, e a súa publicación no diario El Progreso sen que se 
presentase ningunha alegación, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo se-
guinte: 

1.- Informar favorablemente, ós efectos do previsto no artigo 41 da Lei 9/2002 de 30 de 
decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia a solicitude de D. 
Carlos González Gallego con D.N.I. número 34.262.462-S, en representación da empresa Ga-
nadería Casa Tristo S.C. con N.I.F. G-27.370.238, de licenza para a construción dunha instala-
ción para a explotación de gando vacún de leite con capacidade para 50 cabezas na parroquia 
de Liñares, lugar de Santiorxo (parcela 508 do polígono catastral 57). 

2.- Remitir o expediente á Dirección Xeral de Urbanismo para os efectos previstos no 
devandito artigo. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico do concello propoño á Xunta de 
Goberno Local a adopción do acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Mª. Carmen Dacal Castro, con DNI número 34215629R, para rehabilita-
ción de cuberta e construción de terraza na vivenda sita na Avda. da Feira número 15 con refe-
rencia catastral urbana 2129102PH3122N0001KX.  

2.- Na execución das obras deberá darse cumprimento as condicións que no seu infor-
me sinala o técnico municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por impostos e taxas por un total de 
douscentos trinta e catro euros e cincuenta e un céntimos (234,51€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acordase a súa aprobación. 

4º.- PADRÓN DE VAOS . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 
Elaborado o padrón de vaos permanentes para o ano 2009, propoño á Xunta de Goberno Local a 

adopción do seguinte acordo: 

- Aproba-lo padrón de vaos permanentes para 2009 por un importe total de corenta e 
tres euros con trinta e dous céntimos. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

5º.- IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Vistos os escritos dos interesados, e tendo en conta a súa situación de minusvalía no 33% ou 
superior, ó abeiro do disposto no artigo 94 e) da Lei 39/1.988 de 28 de decembro Reguladora das Facen-
das Locais na súa actual redacción, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo: 

- Recoñecer, en canto 
os vehículos se destinen ó uso 
exclusivo dos titulares ou ó seu 
transporte, a exención, no Im-

Titular D.N.I. Matrícula Efectos 

José Luís Enríquez Casas 34.240.863-G PO-7681-AC 2010 
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posto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ós que se indican: 

Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Vistas as diversas solicitudes presentadas así como a documentación adxunta ás mes-
mas da que resulta que a súa antigüidade é superior ós 25 anos, propoño á Xunta de Goberno 
Local a adopción do seguinte acordo: 

- Dar de baixa no imposto so-
bre Vehículos de Tracción Mecánica 
os seguintes vehículos e con efectos 
dende o exercicio que se sinala: 

Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

6º.- PUNTOS DE LUZ. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Vistas as diversas solicitudes presentadas propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o se-
guinte acordo: 

1.- Autorizar ós veciños que se relacionan para a colocación dos puntos de luz que se 
indican nos lugares que para 
cada un se sinalan. 

2.- Que, rematáda-las 
instalacións, o Concello se fará cargo do consumo, conservación e mantemento delas. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade se acorda a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Vistas a solicitude presentada polo interesado, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o 
seguinte acordo: 

- Deixar pendente de informe a solicitude de D. Mario Peralta Casas, con D.N.I. número 
34.265.358-G para a instalación dun punto de luz no lugar de Covadelas, parroquia de Saa. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

7º.- ADXUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da alcaldía: 

Vista a proposta da mesa de contratación da obra que se cita, propoño á Xunta de Goberno Local 
que adopte o acordo seguinte: 

1.- Adxudicar a obra de “melloras en instalacións de iluminación pública” incluída no 
PlanE á empresa Manuel López López Instalaciones y Montajes Eléctircos S.L. con N.I.F. nú-
mero B-27.145.846 representada por D. Manuel López López con D.N.I. número 76.604.264-G 
no prezo ofertado de corenta e oito mil euros (48.000,00 €). 

2.- O contratista fará obras complementarias sen custo para o concello por valor de seis 
mil seiscentos doce euros (6.612,00 €) valoradas segundo os prezos do proxecto. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da primeira tenente de alcalde: 

Vista a proposta da mesa de contratación da obra que se cita, propoño á Xunta de Goberno Local 
que adopte o acordo seguinte: 

Propietario D.N.I. Matrícula Efectos 

Rosa Casas Mendoza 34.142.909-F LU-1891-G 2010 

Solicitante D.N.I. Nº. Lugar Parroquia 

Mario Peralta Casas 34.265.358-G 1 Veneira de Roques Ferreiros 
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1.- Adxudicar a obra de “acometida eléctrica para o punto limpo” incluída no PlanE á 
empresa Vicente Chaos González con D.N.I. número 76.620.402-L no prezo ofertado de dez  
mil cento sesenta e seis euros con sesenta e tres céntimos (10.166,63 €). 

2.- O contratista fará obras complementarias sen custo para o concello por valor de mil 
seiscentos sesenta e seis euros con sesenta e tres céntimos (1.666,73 €) valoradas segundo 
os prezos do proxecto. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

Non habendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión pola Presidencia cando son as nove horas e co-
renta e cinco minutos do mesmo día, de todo o cal eu, Secretario, dou fe. 

Así resulta do Borrador da Acta da Sesión a que me refiro, e para que conste ós 
efectos oportunos, e coa salvidade prevista no artigo 206 do Regulamento de Organi-
zación, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, expido a presente 
de orde e co visto e prace do Alcalde na Pobra do Brollón a quince de xuño de dous 
mil nove. 

v. e pr. 

O Alcalde, 

 



CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. 

 

 

MARÍA JOSÉ LÓPEZ MORGADE, SECRETARIA EN 

FUNCIÓNS DO CONCELLO DA POBRA DO 

BROLLÓN. (LUGO). 
 

CERTIFICO.- Que pola Xunta de Goberno Local do Concello en sesión ordinaria cele-
brada o día vinte e nove de abril de dous mil nove, adoptáronse os acordos que figuran no... 

 

...BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LO-

CAL DO CONCELLO O DÍA VINTE E NOVE DE ABRIL DE DOUS MIL NOVE. 

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Pobra do 
Brollón, sendo as nove horas do día vinte e nove de abril de dous mil nove, e 
baixo a presidencia do Alcalde, José Luís Maceda Vilariño, reuníronse os 
Concelleiros que se relacionan á marxe, en total coa Presidencia trers, para 
celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello. Non 
comparece o Concelleiro Manuel González Moreira. 

Asiste como Secretaria en funcións María José López Morgade, funcionaria interina, que dá fe do acto. 

Sendo a hora indicada, pola Presidencia declárase aberta a sesión e éntrase no estudio da seguinte 

 

ORDE DO DÍA: 

 

1º.- APROBACIÓN , NO SEU CASO, DE ACTAS ANTERIORES . 

Vistas as actas das sesións celebradas os días vinte e dous de xullo, dezasete e vinte de outubro, 
dezanove e vinte e catro de novembro e nove, dezanove e trinta de decembro de dous mil oito, se aproban 
por unanimidade. 

2º.- IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 
Vistos os escritos dos interesados, e tendo en conta a súa situación de minusvalía no 33% ou 

superior, ó abeiro do disposto no artigo 94 e) da Lei 39/1.988 de 28 de decembro Reguladora das Facen-
das Locais na súa actual redacción, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo: 

- Recoñecer, en canto os vehí-
culos se destinen ó uso exclusivo dos 
titulares ou ó seu transporte, a exen-
ción, no Imposto Municipal sobre Ve-
hículos de Tracción Mecánica, ós que se indican: 

Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 
Vistas as diversas solicitudes presentadas así como a documentación adxunta ás mesmas da 

que resulta que a súa antigüidade é superior ós 25 anos, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción 
do seguinte acordo: 

José Luís Maceda Vilariño 

Adoración Fernández González 

María Montserrat Macía Quiroga 

Titular D.N.I. Matrícula Efectos 

Julio Souto Corral 02.469.576-C 6206-GLL 2010 
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- Dar de baixa no imposto 
sobre Vehículos de Tracción Mecá-
nica os seguintes vehículos e con 
efectos dende o exercicio que se 
sinala: 

Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

3º.- LICENZAS. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Téndose acreditado no expediente instruído ó efecto, mediante certificación final de obra, informe 

do técnico municipal e da Delegación Provincial de Sanidade da Xunta de Galicia, que por Armando Cas-
tro Rodríguez, con domicilio en Tudriz, parroquia de Lamaigrexa, se teñen cumpridos os trámites e requi-
sitos esixidos polo Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas de 30 de No-
vembro de 1.961 e disposicións complementarias para a instalación de Nave de Explotación de Vacún 
Leiteiro para 40 cabezas no lugar de Tudriz, parroquia de Lamaigrexa deste termo, actividade para a que 
se concedeu licenza provisional con data de vinteoito de setembro de dous mil, propoño á Xunta de Go-
berno Local a adopción do seguinte acordo: 

1.- Conceder a Armando Castro Rodríguez, con DNI número 34262342R Licenza Defi-
nitiva para a instalación e funcionamento de nave de explotación de vacún leiteiro para 40 ca-
bezas no lugar de Tudriz, parroquia de Lamaigrexa deste termo, licenza que deberá ser expe-
dida pola Secretaría do Concello e servirá ó interesado como documento acreditativo desta 
concesión. 

2.- Aproba la liquidación definitiva por importe de noventa e un euros con sesenta e cin-
co  céntimos (91,65 €) que deberán ter sido ingresados nas arcas municipais para que esta 
licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a terceiros, teña efica-
cia. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vista a solicitude de D. Rafael Castillo Reboiro, con D.N.I. número 32.425.834-C  e o informe do 

técnico do concello, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

Establecer como liña de peche da finca número 8 da Avda. da Feira (anteriormente 
Calvo Sotelo) da vila da Pobra do Brollón (referencia catastral 2128405PH3122N0001YX) a 
liña que une as arestas exteriores dos muros existentes nos dous solares lindantes. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico do concello propoño á Xunta de Goberno 

Local a adopción do acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Juan Castro Insua en representación do Centro de Investigación Agra-
rias de Mabegondo, para a restauración de almacén tradicional en Finca Robles do Centro de 
Investigación Agrarias de Mabegondo sita na parroquia de Veiga, lugar de Veiga parcela 414 
do polígono 6.   

2.. Na execución das obras deberá darse cumprimento as condicións que no seu infor-
me sinala o técnico municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por impostos e taxas por un total de mil 
sesenta e dous euros e sesenta e seis céntimos (1062,66 €) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acordase a súa aprobación. 

Propietario D.N.I. Matrícula Efectos 

Aquilino Díaz Orozco 34.212.130-K LU-3750-F 2010 
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+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico do concello propoño á Xunta de Goberno 

Local a adopción do acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Flora García Parada, con DNI número 34252549Y, para a reparación de  
cuberta da vivenda sita no lugar de Arriba número 18 da parroquia de Eixón, con referencia 
catastral urbana 001901100PH21F0001GW.  

2.- Na execución das obras deberá darse cumprimento as condicións que no seu infor-
me sinala o técnico municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por impostos e taxas por un total de 
setenta e sete euros con setenta e catro céntimos (77,74 €) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acordase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico do concello propoño á Xunta de Goberno 

Local a adopción do acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Manuel Franco González, con DNI número 34237305B, para a constru-
ción dun alpendre de 24 m2 para almacén de útiles e maquinaria agrícola  na parroquia de 
Abrence, lugar de Souto de Rei -A Estación  .  

2.- Na execución das obras deberá darse cumprimento as condicións que no seu infor-
me sinala o técnico municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por impostos e taxas por un total de 
oitenta e dous euros e vinte céntimos (82,20 €) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acordase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico do concello propoño á Xunta de Goberno 

Local a adopción do acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Manuel Franco González, con DNI número 34237305B, para a constru-
ción dun cerramento de 236 metros de lonxitude con fábrica de bloque de formigón e tela me-
tálica da finca sita na parroquia de Abrence, lugar de Souto de Rei- A Estación  .  

2.- Na execución das obras deberá darse cumprimento as condicións que no seu infor-
me sinala o técnico municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por impostos e taxas por un total de 
cento dous euros  con vintecatro céntimos (102,24 €) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acordase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico do concello propoño á Xunta de Goberno 

Local a adopción do acordo seguinte: 

1.- Autorizar a María Luísa Aira Armesto, con DNI número 34263827ZB, para a renova-
ción da cuberta e acondicionamento dunha planta do edificio da Casa Escola de Eixón.  

2.- Na execución das obras deberá darse cumprimento as condicións que no seu infor-
me sinala o técnico municipal. 
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3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por impostos e taxas por un total de 
cincocentos oitenta e oito euros con catorce céntimos (588,14 €) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acordase a súa aprobación. 

4º.- SOLICITUDES DE ACHEGAS . 

Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 
Dentro da política que este concello ten de traballar a prol da igualdade entre homes e mulleres, 

propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Aproba-lo programa a desenvolver no 2009 de “fomento da formación en igualdade 
e a corresponsabilidade da poboación infantil e xuvenil”. 

2.- Solicitar do órgano competente da Xunta de Galicia, ó abeiro da orde de 18 de mar-
zo de 2009 da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar (D.O.G. 63/2009 de 1 de abril) 
unha achega por importe de novecentos sete euros con sesenta sete céntimos (907,67 €) para 
o fin indicado aceptando integramente as condicións de financiamento establecidas na citada 
obra. 

3.- Dar conta desde acordo ó Pleno na próxima sesión que celebre. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

Non habendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión pola Presidencia cando son as nove horas e 
quince minutos do mesmo día, de todo o cal eu, Secretario, dou fe. 

Así resulta do Borrador da Acta da Sesión a que me refiro, e para que conste ós 
efectos oportunos, e coa salvidade prevista no artigo 206 do Regulamento de Organi-
zación, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, expido a presente 
de orde e co visto e prace do Alcalde na Pobra do Brollón a vinte e nove de abril de 
dous mil nove. 

v. e pr. 

O Alcalde, 

 

 

 



CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. 

 

 

 

 

 

RAFAEL CASTILLO REBOIRO, SECRETARIO DO 

CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. (LUGO). 
 

 

CERTIFICO.- Que pola Xunta de Goberno Local do Concello en sesión ordinaria cele-
brada o día doce de xuño de dous mil nove, adoptáronse os acordos que figuran no... 

 

 

...BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LO-

CAL DO CONCELLO O DÍA DOCE DE XUÑO DE DOUS MIL NOVE. 

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Pobra do 
Brollón, sendo as nove horas do día doce de xuño de dous mil nove, e baixo 
a presidencia do Alcalde, José Luís Maceda Vilariño, reuníronse os Conce-
lleiros que se relacionan á marxe, en total coa Presidencia catro, para cele-
brar sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello.  

Asiste como Secretario quen o é da Corporación, Rafael Castillo 
Reboiro, que dá fe do Acto. 

Sendo a hora indicada, pola Presidencia declárase aberta a sesión e éntrase no estudio da seguinte 

 

ORDE DO DÍA: 

 

1º.- APROBACIÓN , NO SEU CASO, DE ACTAS ANTERIORES . 

Por unanimidade se acorda a aprobación das actas das sesións celebradas pola Xunta de Goberno 
Local o días dezaoito de febreiro, catro e trinta e un de marzo e vinte e nove de abril de dous mil nove. 

2º.- CONTA DE GASTOS . 

Empresa Concepto Importe 

Honorarios redacción proxecto acometida  294,59 Abante Ingenieria 

Honorarios redacción proxecto melloras en  1.390,90 1.685,49 

Adega Don Ramon S.L. Once caixas de viño tinto mencía 599,72 599,72 

Allianz, Compañia De Seguros S.A. Recibo seguro vehículo motobomba  1.287,32 1.287,32 

Alvarez Gonzalez Angel Un felpudo e escoba para Casa Cultura 17,98 17,98 

Arenal Perfumerias Diverso material limpeza reintegrado a  38,72 38,72 

Arl Licasto S.L. Noventa e dous metros de ferro para  85,38 85,38 

José Luís Maceda Vilariño 

Manuel González Moreira 

Adoración Fernández González 

María Montserrat Macía Quiroga 
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Empresa Concepto Importe 

Mantemento ascensor casa cultura 142,54 

Mantemento ascensor Casa da Cultura 142,54 

Mantemento ascensor Casa da Cultura 142,54 

Ascensores Enor S.A. 

Servizo mantemento ascensor casa cultura  142,54 570,16 

Asociacion Cultural Os Cuchufellos Actuación cata de viño de Vilachá 2009 1.200,00 1.200,00 

Autoservicio Unico Ro-El-Ma Empanadas, pratos, servilletas, vasos,  242,00 

A Javier González González, concelleiro  84,15 Bazar Hiper Oriental 

A Javier González González, concelleiro  36,00 

Adquisición centralita telefónica Neris 8 247,86 

Cuota mes maio renting ordenador 50,00 

Renting central telefónica, mes abril 2009  79,87 

Renting ordenador oficinas mes abril 2009 50,00 

Renting ordenador oficinas mes xuño 2009 50,00 

Servizo centralita telefónica mes marzo  82,62 

Caixa Renting, S.A. 

Servizo de posto informático mes marzo  50,00 

Canal Voz S.L. Publicidade cata viño Vilachá 2009 205,32 

Candido S.L. Bidón plástico homologado para transporte  7,85 

Formigón para obras da acera na rúa A  434,61 

Formigón para obras POS 2007 e outras 6.351,93 

Oitenta e sete m3. formigón POS 2007 5.817,03 

Sesenta e un metros cúbicos de formigón  4.078,61 

Canteras Industriales Del Bierzo S.A. 

Vinte e cinco m3 formigón POS 2007 1.671,56 

242,00 

120,15 

610,35 

205,32 

7,85 

18.353,74 

Carpinteria Metalica Javier Unha manilla e chapa perforada para  17,83 17,83 

Carreira Varela Ana Maria Sesión de contacontos de Igualdade 217,67 217,67 

Traballos realizados con retroescavadora  2.262,00 Casanova Castro Manuel 

Trasladar postes en Eixón con  301,60 2.563,60 

Castro Arias Maria Luisa Comidas e habitacións homenaxe a Fabian  399,97 399,97 

Elaboración de 10 alvares 348,00 Castro Gonzalez Maria Jesus 

Elaboración de 10 sequeiros 464,00 812,00 

Reparación en diversos alumeados do  1.741,46 Chaos Gonzalez Vicente 

Traballos de reparación alumeados públicos 1.330,68 3.072,14 

Chuzos S.L. Cartel obras 30,00 30,00 

Club Guimaromotor Regalo para o evento xornadas Guímaras  224,99 224,99 

Comercial Vehiculos Comerciales Tar  Aceite para camión lixo 38,99 85,65 
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Empresa Concepto Importe 

 Reparación camión lixo matrícula 4212GGL 46,66 

Franqueo correos mes febreiro 2009 358,20 

Franqueo mes abril 2009 351,47 

Correos Y Telegrafos S.A. 

Franqueo mes marzo 2009 181,66 891,33 

Curtidos Galaicos, S.L. Botas para traballadores obras 606,45 606,45 

Edicto sobre licenza de Carlos González  194,88 

Edito sobre licenza de France Telecom  194,88 

Publicidade  Ribeira Sacra 301,60 

Publicidade cata viño Vilachá 2009 348,00 

Publicidade entroido 2009 348,00 

Publicidade maratón Ferreirúa 2009 348,00 

Suscripción do 01/03/09 a 31/03/09 48,00 

Suscripción o diario do 01/04/09 ó 30/04/09 48,00 

Diario El Progreso 

Suscripción o diario do 01/04/09 ó 30/06/09 91,95 1.923,31 

Publicidade cata viño Vilachá 2009 382,80 Diario La Voz De Galicia 

Publicidade sobre Entroido 2009 197,20 580,00 

Edicto BOP pregos de condicións  61,50 

Edicto BOP sobre corrección erros 2  30,60 

Edicto BOP sobre duas prazas auxiliar  23,40 

Edicto BOP sobre lista definitiva admitidos  70,50 

Edicto BOP sobre lista definitiva admitidos e  53,70 

Edicto BOP sobre lista provisional admitidos  57,90 

Edicto BOP sobre lista provisional de  29,40 

Edicto BOP sobre ordenanza fiscal nº 19 10,95 

Edicto para publicar no BOP sobre  63,00 

Edicto publicado no BOP sobre lista  90,60 

Edicto sobre licenza para instación  22,20 

Edicto sobre lista provisional admitidos  30,75 

Edicto sobre ordenanzas fiscais números  267,60 

Inserción anuncio en BOP sobre erro  28,80 

Inserción edicto en BOP sobre lista  40,20 

Inserción edicto no BOP  sobre  16,35 

Inserción edicto no BOP sobre baixa no  19,80 

Diputacion De Lugo 

Inserción edicto no BOP sobre lista  50,70 967,95 
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Empresa Concepto Importe 

F.E.M.P. Recibo ano 2009 121,72 121,72 

Cincocentos metros trenzado de cobre e  715,95 

Corenta e oito lámparas osram sodio de 70  855,80 

Dez pantallas para alumeados públicos 491,09 

Diverso material para alumeados públicos 1.141,95 

Ferca Lugo S.L. 

Luminarias e outro material para  930,63 4.135,42 

Fermagri S.L. Doblar tubos de ferro para brazos farolas  15,00 15,00

Fernandez Teijeiro Jose Antonio Un kilo de pintura sinalización vial amarela 31,47 31,47 

Fernandez Veiga Yolanda Un centro flores regalo nacemento fillo  53,50 53,50 

Diverso material para reparacións augas e  2.320,77 

Diverso material para reparacións avarías  271,32 

Ferreteria Davila S. L. 

Diverso material reparacións averías de  1.432,95 4.025,04 

Bote pintura e xogo de tornillos para  4,87 

Catro sacos cemento e 3 tubos formigón  43,10 

Catro tubos de formigón para obra pista  31,78 

Catro tubos formigón e vinte e catro metros  996,67 

Catro tubos formigón obras en Eixón  31,78 

Dez sacos cemento e dez tubos formigón  107,30 

Dez tubos de formigón obras en barrio  59,16 

Diverso material de ferraxería para obras 217,67 

Diverso material ferraxería para  93,18 

Diverso material obra acera rúa A Peza 1.591,50 

Diverso material obras para obra en Brollón  47,20 

Diverso material obras para reparacións no  371,97 

Diverso material para almacén 74,06 

Diverso material para obras 24,01 

Diverso material para reparación avería  392,10 

Diverso material para reparacións augas  226,80 

Diverso material para reparacións no  40,69 

Diverso material reparar contenedores 111,02 

Doce metros de tubo de 250 color teja obra  309,72 

Enlace de 32 e tubo pegamento para  18,84 

Manguera reparación farola Maroño 16,70 

Ferreteria Rivera C.B. 

Sacos de perliescayola, sacos de cemento  53,07 

6.310,52 
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Empresa Concepto Importe 

Sesenta e seis metros de tubo de 250 color  1.301,52 

Tres sacos perliescayola para pintar  13,57 

Tubo de Sikaflex e tacos metálicos para  13,92 

 

Vinte tubos formigón para obras en camiño  118,32 

Actividade de manualidades mes maio 16  448,00 

Actividades manuales 14 horas mes marzo  392,00 

Curso manualidades mes abril  18 horas 504,00 

Formación E Intervencion  

Manualidades correspondentes o mes de  560,00 1.904,00 

Analíticas augas efectuadas durante o ano  5.331,51 Gestagua S.A. 

Toma de mostras e determinacións en  1.255,39 6.586,90 

Gulias S.L. Barandilla de protección camiño Igrexa de  2.552,00 2.552,00 

Herrero Herrero Gonzalo Vinte e seis comidas cata viño Vilachá 2009 1.112,80 1.112,80 

Hierros Losada S. L. Alambre corrugado para facer arquetas de  20,45 20,45

Equipo esparcidor de sal 488,36 Hnos. Sanchez Pontenova S.L. 

Unha lata de aceite para o tractor matrícula  20,04 508,40 

Imprenta Fenix S. L. Tres mil trípticos color marathón Ferreirúa 438,48 438,48 

Imprenta Grafisant Dez libros sobre a Ribeira Sacra 550,00 550,00 

Inserción publicitaria en diario Encomún  140,67 Ineditor Grupo Towers S.L. 

Por inserción publicitaria en diario  140,67 281,34 

Inforpubli S.L. Publicidade nas páxinas locais 928,00 928,00 

Honorarios redacción proxecto obra  3.785,66 Ingedes S.L. 

Honorarios redacción proxecto obra  2.865,78 6.651,44 

Interpark Ing Hispania S.A. Parking vehículo Rafael Castillo asistencia   6,60 6,60 

Catro tubos Gal-Iso para reparacións en  51,04 

Miseno Camino López, reintegro factura 18  54,98 

La Vid 

Tubos para brazos farolas alumeados  39,67 145,69 

Lidl Emilia González Sánchez, reintegro factura  22,00 22,00 

Lincold Iberica S. L. Hipoclorito sódico para depuradoras 535,57 535,57 

Line Tecnologia Comunicacion S.L.U Mantemento dominio dende 15/11/08 a  417,60 417,60 

Lopez Otero Xose Lois Honorarios servizo asistencia técnica  1.615,13 1.615,13 

Catro horas de traballos con  162,40 

Cinto horas de traballo limpando neve con  203,00 

Corenta e sete horas de traballo en traida  1.908,20 

Lopez Parada Jose Manuel 

Doce horas de traballo obras POS 2007 en  487,20 

9.256,80 
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Empresa Concepto Importe 

Oito horas de traballo en Vales e camiño  324,80 

Traballos con retroescavadora acometida  365,40 

Traballos con retroescavadora en avería  1.218,00 

Traballos con retroescavadora en avería  162,40 

Traballos con retroescavadora en camiño  365,40 

Traballos con retroescavadora en camiños  730,80 

Traballos con retroescavadora en local  446,60 

Traballos con retroescavadora obra acera  730,80 

Traballos con retroescavadora obras  730,80 

Traballos con retroescavadora para poñer  162,40 

Traballos con retroescavadora rotura auga  121,80 

Unha hora de traballo con retroescavadora  40,60 

 

Vinte e sete horas de traballo en avarias  1.096,20 

Lopez Rivadeneira Manuel Jose Gestión grupo rexional, charanga, aluguer  2.108,88 2.108,88 

Clases de percusión e baile escola música  587,71 

Clases de percusión e baile escola música  391,81 

Clases de percusión e baile febreiro e  783,62 

Clases de percusión e baile mes abril 2009 391,81 

Maceda Gallego Jose 

Clases de percusión e baile mes maio 2009 391,81 2.546,76 

Reparacións da entrada o barrio de Falcón  571,88 

Traballos cerramento finca local social de  835,20 

Macia Lopez Manuel 

Traballos colocando tubos e arreglo camiño  754,00 2.161,08 

Mapfre Seguros Generales Recibo seguro maquinaria agrícola do  856,96 856,96 

Martinez Fuentes Manuel Aluguer de son e iluminación para dúas  1.624,00 1.624,00 

Meira Vazquez Virginia Cento vinte bolsas botella para regalos 66,82 66,82 

Reparación freidora colexio 124,24 Mercantil Española De Refrigeración  

Reparación nevera fagor no colexio 98,60 222,84 

Muebles De Cocina Dalama S.L. Estantes canteado por tres caras para  52,20 52,20 

Novoa Rodriguez Diego Volcanizado con manchón camión lixo  50,00 50,00 

Nuñez Diaz  Antonio Tres rollos de cinta regalo e un tesafilm 4,35 4,35 

Opaga S.L. Reparación, vaciado e afirmado de zanxas  2.593,24 2.593,24 

Palacios Bus S.L. Transporte Banda de Salcedo a Pobra e  107,00 107,00 

Douscentos chuscos pan para cata viño  100,00 Panaderia Herbella S.L. 

Dúas empanadas de carne para pinchos  43,00 

175,25 
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Empresa Concepto Importe 

 Quince bolos de trigo para enterro sardiña 32,25 

Perez Arias Juan Carlos José Luis Rodríguez Franco, reintegro  22,00 22,00 

Chorizada popular cata viño Vilachá 2009 778,96 

Comida Banda de Gaitas cata viño Vilachá  105,93 

Perez Lopez Maria Antonia 

Comida da policía cata viño Vilachá 2009 41,73 926,62 

Clases de acordeón e linguaxe musical  615,77 

Clases de acordeón e linguaxe musical  615,77 

Clases de acordeón e linguaxe musical  615,77 

Perez Rodriguez Iban 

Clases de acordeón e linguaxe musical  615,77 2.463,08 

Perez Sanmartin Antonio Transporte de nenos o cursillo de natación  1.337,50 1.337,50 

Perez Vega Angel Catro pilas para mididor ph auga a  12,01 12,01 

Ladel, Gerba Limón e DC-90 deterxentes  410,06 

LG-40 e fregasolos amoniacal 215,47 

Limpiador multiusos e limpa cristales para  288,84 

Productos de limpeza 422,24 

Productos de limpeza Tudex e Solvent-F 223,18 

Quivacolor 

Sesenta litros de producto Solvent-D para  354,96 1.914,75 

Publicidade deportiva mes abril 2009 38,34 

Publicidade deportiva mes febreiro 2009 30,67 

Publicidade deportiva mes maio 2009 30,67 

Radio Principal De Monforte 

Publicidade deportiva mes marzo 2009 30,67 130,35 

Diverso material para obras no Centro de  232,27 Raul E Hijos S. L. 

Placa 2 módulos, soporte e portalámmparas 7,01 239,28 

Cadea motosierra e aceite 125,91 

Diverso material para desbrozadoras e  269,77 

Diverso material para reparacións de  411,37 

Diverso material para traballos desbroce  53,49 

Podadora de altura nº 271566069 729,00 

Reparación podadora 71,92 

Reparación podadora, motoserra e outros 351,72 

Recambios Trm, S.L.L. 

Unha desbrozadora mochila sthil  e unha  1.439,37 3.452,55 

Gasóleo calefacción Centro de Día 454,87 Repsol Directo S.A. 

Gasóleo vehículos municipais 1.369,61 1.824,48 

Rodriguez Rodriguez Josefa Catro árbores platano hispánicus para  219,99 315,55 
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Empresa Concepto Importe 

 Plantas para xardinería e outros 95,56 

Diverso material oficina 562,10 Rodriguez Santolhao Judit 

Diverso material para oficinas 216,05 778,15 

Secretaria De Estado De  Tasa emisora municipal ano 2009 100,00 100,00 

Senen Prieto Ingenierira S.L. Dirección obra nº 54 POS 2007, mellora de  3.403,85 3.403,85 

Mantemento focotopiadora modelo IR3170CI 275,04 

Mantemento fotocopiadoras 375,29 

Mantemento fotocopiadoras 255,48 

Mantemento fotocopiadoras ir2016 e  250,32 

Mantemento fotocopiadoras modelo IR530 e  303,60 

Servizo de mantemento fotocopiadora  227,80 

Sistemas De Oficina De Lugo S.A. 

Servizo mantemento fotocopiadora IR2016 98,86 1.786,39 

Sociedad Cooperativa Lemos Colaboración viaxe manifestación a Madrid 290,00 290,00 

Tratamento de lixo mes marzo 2009 1.731,62 

Tratamento de residuos sólidos urbanos  2.140,61 

Tratamento de residuos sólidos urbáns  1.603,67 

Sogama 

Tratamento de residuos sólidos urbáns  1.973,29 7.449,19 

Gasolina vehículos municipais mes abril  813,21 

Gasolina vehículos municipales mes  811,29 

Suministro de gasolina e gasóleo mes  648,98 

Solred S.A. 

Suministros de gasolina e gasóleo  954,27 3.227,75 

Sucesores De Anacleto Lopez S.L. Catro batas persoal de limpeza  46,00 46,00 

Suministros B.P.C.,S.L. Cazadoras, pantalóns, traxe augas e  496,63 496,63 

Aluguer caseta servicio cata viño Vilachá  174,58 

Aluguer de pisón para obra acera rúa A  92,22 

Aluguer Dumper obras POS 2007 2.090,32 

Aluguer dumper para obras POS 2007 789,58 

Atornillador CH1802M 18v. RYOBI a  233,48 

Boquilla para hidrolimpiadora reintegro feito  18,56 

Botas auga seguridade para obreiros a  32,48 

Señal PVC informativa pequena 29,84 

Servicios varios cata viño Vilachá 2009 34,80 

Tres pares de botas de seguridade para  133,98 

Suministros Gallegos S.L. 

Un par de cascos para amortiguador ruidos  15,54 3.645,38 
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Empresa Concepto Importe 

ITV vehículo matrícula LU-1317-J a  31,90 Supervision Y Control (I.T.V.) 

ITV vehículo matrícula LU-4148-F a  43,35 75,25 

Telefonica De España Recibo ADSL emisora 176,41 

 Recibo ADSL emisora municipal 176,41 

 Recibo ADSL teléfono 982430519  87,52 

 Recibo servicio ADSL radio municipal 176,41 

 Recibo telefónico emisora municipal 176,41 

 Recibo teléfono 982430001 375,77 

 Recibo teléfono 982430001 427,32 

 Recibo teléfono 982430001 412,92 

 Recibo teléfono 982430001 387,15 

 Recibo teléfono 982430158 22,46 

 Recibo teléfono 982430158 28,39 

 Recibo teléfono 982430158 parada de taxi 26,37 

 Recibo teléfono 982430361 222,78 

 Recibo teléfono 982430361 fax 223,97 

 Recibo teléfono 982430447 16,21 

 Recibo teléfono 982430447 16,21 

 Recibo teléfono 982430447 16,29 

 Recibo teléfono 982430504 129,87 

 Recibo teléfono 982430504 129,87 

 Recibo teléfono 982430504 129,87 

 Recibo teléfono 982430519 89,51 

 Recibo teléfono 982430519 89,06 

 Recibo teléfono 982430527 125,34 

 Recibo teléfono 982430527 129,46 

 Recibo teléfono 982430527 125,64 

 Recibo teléfono 982430546 14,74 

 Recibo teléfono 982430546 37,89 

 Recibo teléfono 982430546 18,48 

 Recibo teléfono 982430546 38,25 

 Recibo teléfono fax 982430361 261,90 

 Recibo teléfono fax 982430361 347,10 

 Recibo teléfono parada de taxi 982430158 22,46 

4.876,21 
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 Rrecibo teléfono 982430504 128,71 

 Rrecibo teléfono 982430519 89,06 

Recibo 12 líneas mobiles 442,83 

Recibo 12 líneas móbiles do 18/03 ó  418,29 

Recibo 12 móbiles do 18/04 ó 17/05/09 361,50 

Telefonica Moviles España S.A. 

Recibo móbiles 12 lineas 398,21 1.620,83 

Traseira S.L. Tres conos concéntricos para reparacións  104,40 104,40 

Publicidade deportiva mes abril 2009 69,60 

Publicidade deportiva mes febreiro 2009 69,60 

Publicidade deportiva mes maio 2009 69,60 

Publicidade deportiva mes marzo 2009 69,60 

Tv7 Monforte 

Spots T.V. cata viño Vilachá 2009 290,00 568,40 

Recibo enerxía bombeo auga depuradora  1.334,52 

Recibo enerxía depuradora barrio Domiz 78,87 

Recibo enerxía eléctrica depuradora de  88,28 

Recibo enerxía eléctrica estación de  1.847,02 

Recibo enerxía estación bombeo Domiz 1.182,21 

Suministro eléctrico depuradora augas  85,74 

Union Fenosa Comercial S.L. 

Suministro eléctrico estación de bombeo  2.205,61 6.822,25 

Alta acometida eléctrica no Centro de Día 246,89 

Recibo enerxía colexio do 27/04 ó 27/05/09 423,78 

Recibo enerxía Colexio Público 478,42 

Recibo enerxía depuradora Domiz 84,95 

Recibo enerxía grupo escolar do 01/02/09  509,56 

Recibo enerxía Grupo Escolar do 25/03 ó  412,46 

Recibos enerxía 13.051,38 

Recibos enerxía Casa Consistorial, Casa  2.359,16 

Recibos enerxía casa cultura, Protección  4.622,33 

Union Fenosa Distribucion S.A. 

Recibos enerxía eléctrica 17.954,06 40.142,99 

Valcarcel Casanova Maria Catro comidas tribunal oposición  48,00 

Valcarcel Casanova Maria Comida tribunal concurso 2 auxiliares  72,00 120,00 

Vidal Gomez Maria Esther Vinte e cinco comidas Santa Rita 400,00 400,00 

Reparación carroceta contraincendios  74,72 Vidal Nogueira Juan Luis 

Reparación carroceta contraincendios  107,23 

4.846,05 



 

 11

Empresa Concepto Importe 

Reparación generador Honda 53,80 

Reparación Land Rover matrícula LU-4148- 318,77 

Reparación pinchazo roda máquina 10,44 

Reparación tractor municipal matrícula  114,84 

Reparación tractor municipal matrícula LU- 85,99 

Reparación tractor municipal matrícula LU- 952,86 

Reparación tractor municipal matrícula LU- 143,28 

Reparación tractor municipal matrícula LU- 131,93 

Reparación vehículo Land Rover 907,93 

Reparación vehículo LU-2996-N 1.146,57 

Reparación vehículo matrícula B-3506-IJ 104,40 

Reparación vehículo municipal matrícula B- 110,78 

Reparación vehículo municipal matrícula LU- 282,65 

Reparación vehículo protección civil  220,98 

 

Tornillos para tractor municipal matrícula LU- 78,88 

Oitenta e cinco augas de 500 c.c. a  29,75 Vide Chaos Filomena 

Panceta enterro da Sardiña reintegrada a  19,80 49,55 

Vide Paez Jose Traballos na reparación do suministro de  324,80 324,80 

Reintegro factura 2 botellas butano para  21,20 Vila Casas Amancio 

Reintegro factura de duas botellas butano  27,20 48,40 

Wolters Kluwer España S.A. Suscripción e El Consultor periodo 05/2009  502,99 502,99 

Mantemento contrato soporte nóminas e  982,62 Wurth S. L. 

Mantemento soporte Wintask padrón 292,03 1.274,65 

Xarin Actuación gaiteiros na cata de viño de  1.500,00 1.500,00 

Xunta De Galicia Edicto sobre licenza deposito G.L.P na  108,40 108,40 

Yell Publicidad S.L.U. Publicidade en páxinas brancas 635,68 635,68 

Total 196.094,68 196.094,68 

3º.- LICENZAS. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vista a solicitude da interesada e o informe do técnico do concello, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar o cambio da licenza de café, bar e restaurante denominado Avenida sito na 
Avda. de Galicia número 46 da vila da Pobra do Brollón de Dna. María del Sagrario Castro Ro-
dríguez con D.N.I. número 34.259.069-V a favor de Dna. María Paz Gómez López con domicilio 
na rúa Morín 107 de Monforte de Lemos e con D.N.I. número 34.265.954-W. 
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2.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do concello da liquidación por importe de 
cento sesenta e catro euros con vinte e nove céntimos (164,29€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico do concello, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a subrogación no expediente da licenza de café, bar denominado O Pirata 
sito na Avda. de Galicia número 33 da vila da Pobra do Brollón de Dna. María Rosa Segura del 
Valle  a favor de Casanova y Castor C.B. con domicilio na Avda. de Galicia, 71 desta vila, con 
N.I.F. número E-27.314.715 representada por D. Manuel Casanova López con D.N.I. número 
34.243.342-E. 

2.- Esta autorización que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a 
terceiros carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do concello da liquidación por impor-
te de oitenta e dous euros con catorce céntimos (82,14€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 
Vista a solicitude do interesado, o informe do técnico municipal e a autorización de Deputación 

Provincial, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Dna. Marisol Martínez Gallego, veciña da Pobra do Brollón, con domicilio 
en Parada de Montes e con D.N.I. número 34.253.886-D para a reparación e conservación de 
vivenda en Parada dos Montes (referencia catastral 002201300PH41E0001PQ). 

2.- As obras se executarán de acordo coas condicións establecidas polo técnico muni-
cipal no seu informe e a Deputación Provincial de Lugo na súa autorizacións. 

3.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do concello da liquidación por importe de 
douscentos dezaoito euros con sesenta e tres céntimos (218,63€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Concelleira de urbanismo 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 

1º.- Autorizar a D. José Díaz Carballo, veciño da Pobra do Brollón, con domicilio na pa-
rroquia de Cereixa, lugar de Rairos e con D.N.I. número 34.239.847-T, para a reparación e 
conservación de vivenda sita na parroquia de Cereixa, lugar de Rairos, 5 (Referencia catastral 
002501300PH21D0001WU) 

2º.- As obras se executarán de acordo coas condicións establecidas polo técnico muni-
cipal no seu informe. 

3º.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do Concello da liquidación por importe de 
oitenta e dous euros e catorce céntimos (82,14€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da concelleira de urbanismo 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 
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1º.- Autorizar a Dona. Mª Carmen Goyanes Herbella, veciña da Pobra do Brollón, con 
domicilio na Rúa Central número 14 e con D.N.I. número 34.374.775-X, para a reparación e 
conservación de vivenda sita na parroquia da Pobra do Brollón, Rúa Central, 14 (Referencia 
catastral 2130801PH312350001RQ) 

2º.- As obras se executarán de acordo coas condicións establecidas polo técnico muni-
cipal no seu informe. 

3º.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do Concello da liquidación por importe de 
cento noventa e tres euros e catro céntimos (193,04€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da concelleira de urbanismo 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 

1º.- Autorizar a D. Manuel Macía López, veciño da Pobra do Brollón, con domicilio na 
parroquia de Cereixa, lugar de Guntiñas, 14, para a construción dun alpendre de 12 m2 no po-
lígono 32 parcela 869 da parroquia de Cereixa, lugar de A Ponte. 

2º.- As obras se executarán de acordo coas condicións establecidas polo técnico muni-
cipal no seu informe. 

3º.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do Concello da liquidación por importe de 
sesenta e catro euros e dezasete céntimos (64,17€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da concelleira de urbanismo. 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 

1º.- Autorizar a D. Manuel González Moreira con DNI número 34.250.496-t, veciño da 
Pobra do Brollón, con domicilio na parroquia de Salcedo, lugar de Demadoiro, 35, para repara-
ción e peche de muro existente na finca sita no polígono 62 da parcela 96 da parroquia de Sal-
cedo, lugar de Demadoiro, 35. 

2º.- As obras se executarán de acordo coas condicións establecidas polo técnico muni-
cipal no seu informe. 

3º.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do Concello da liquidación por importe de 
cincuenta e dous euros e quince céntimos (52,15€) 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da concelleira de urbanismo. 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 

1º.- Autorizar a Dona. Luísa González Rodríguez, veciña da Pobra do Brollón, con do-
micilio na parroquia de Cereixa, lugar de Cima de Vila 17 e con D.N.I. número 34.248.000-B, 
para a reparación e conservación de vivenda sita na parroquia de Cereixa, lugar de Cima de 
Vila, 17 (Referencia catastral 000501900PH21B0001OS). 

2º.- As obras se executarán de acordo coas condicións establecidas polo técnico muni-
cipal no seu informe. 
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3º.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do Concello da liquidación por importe de 
douscentos once euros e sesenta e dous céntimos (211€,62€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da concelleira de urbanismo. 
Vista a solicitude do interesado , o informe do técnico municipal, e a autorización de Deputación 

Provincial, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Dna. Pilar Gallego Macía, veciña da Pobra do Brollón, con domicilio en 
Avda. Barcelona, 2- 1º A- Santiago de Compostela e con D.N.I. número 34.144.116-H para a 
reparación e conservación de vivenda na Avda. da Feira, 17 (referencia catastral 
2129103PH3122N). 

2.- As obras se executarán de acordo coas condicións establecidas polo técnico muni-
cipal no seu informe e a Deputación Provincial de Lugo na súa autorizacións. 

3.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do concello da liquidación por importe de 
trescentos corenta e seis euros e catorce céntimos (346,14€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación 

+ Dáse conta da seguinte proposta da concelleira de urbanismo. 
Vista a solicitude do interesado, e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 

1º.- Autorizar a D. Mario Peralta Casas con DNI número 34.265.358-G , veciño da Po-
bra do Brollón, da parroquia de Ferreiros, lugar de Veneira para a construción dun aprisco de 
50 m2 para almacén de herba seca na finca sita no polígono 85 parcela 91 sita no lugar de Ve-
neira de Roques. 

2º.- As obras se executarán de acordo coas condicións establecidas polo técnico muni-
cipal no seu informe. 

3º.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas co concello da liquidación por importe de 
cento vinte e un euros e vintesete céntimos (121,27€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da concelleira de urbanismo. 
Vista a solicitude do interesado, e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 

1º.- Autorizar a D. Mario Peralta Casas con DNI número 34.265.358-G, veciño da Pobra 
do Brollón, parroquia de Ferreiros, lugar de Veneira para a construcción dun cerramento de 
4000 metros con postes de madeira e tela metálica , da finca sitas no polígono 85 parcelas 51, 
47, 56, 624, 73, 61, 91 e 169 da parroquia de Ferreiros, lugar de Veneira de Roques. 

2º.- As obras se executarán de acordo coas condicións establecidas polo técnico muni-
cipal no seu informe. 

3º.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do Concello da liquidación por importe de 
mil dezasete euros e trinta e sete céntimos (1.017,37€) 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da concelleira de urbanismo. 
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Vista a solicitude do interesado, e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1º.- Autorizar a D. Antonio Gallego Cortiñas, con DNI número 14.355.616-M, veciño da 
Pobra do Brollón, lugar de O Brollón número 15 para a apertura de 50 m. de pista para coloca-
ción de tubos para canalización de auga pluviais. 

2º.- As obras se executarán de acordo coas condicións establecidas polo técnico muni-
cipal no seu informe. 

3º.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do Concello da liquidación por importe de 
cento trece euros e sesenta e oito euros (113,68€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Visto o expediente tramitado a instancia de José Ferrín Martínez, veciño de Quiroga, e con domi-

cilio en Toucedo S/N, que solicita a regulamentaria licencia municipal para a extracción e elaboración e 
cuarcita no aproveitamento da sección A, denominado “Silvia y Mª José no lugar de A Mioteira, parroquia 
de A Ferreirúa deste termo, e 

Resultando: Que admitido a tramite, procedeuse a realizar información pública co resultado que 
consta, incorporando os preceptivos informes técnicos e o da Corporación Municipal. 

Resultando: Que elevado á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente, este orga-
nismo, con data vintedous de xaneiro de dous mil oito informa en sentido favorable condicionado, cualifi-
cando dita actividade como Molesta, Insalubre e Nociva e Perigosa. 

Resultando: que elevado á Consellería Provincial de Urbanismo da Consellería de Política Terri-
torial, Obras Públicas e Transportes, este organismo, con data doce de novembro de dous mil oito outor-
ga autorización condicionada. 

Resultando: Que o lugar do emprazamento non está en contradicción coas Ordenanzas ou acor-
dos municipais sobre o particular. 

Considerando: Que na tramitación deste expediente observáronse as prescricións legais de apli-
cación. 

Considerando: Que a Xunta de Goberno Local ten por delegación a competencia para outorga-la 
licencia solicitada, propoño a adopción do seguinte acordo: 

1.- Concede-la Licencia Provisional que se solicita. 

2.- Deberanse cumpri-las observación e medidas correctoras que no seu informe sinala 
a Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente, o Servicio Provincial de Urbanismo 
e o Técnico Municipal 

3.- Non se poderá empeza-lo exercicio da mencionada actividade ata a concesión da li-
cencia definitiva, para o que é indispensable o levantamento da acta de comprobación que o 
interesado deberá solicitar a este Concello, e que terá que ser favorable, acompañando á soli-
citude o certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a con-
formidade das mesmas cos termos desta licencia. 

4.- Esta licencia que se outorga salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o pagamento previo da cantidade a que ascenden as taxas e impos-
tos municipais segundo liquidación practicada pola intervención municipal por un importe total 
de trescentos once euros con vinteseis  céntimos (311,26 €). 

Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Visto o expediente promovido por France Telecom S.A.- Orange con CIF número A-82009812 en 

virtude de instancia número 1885 de data vinteoito de outubro de dous mil oito solicitando Licencia Muni-
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cipal para a instalación dunha estación base para equipos de telecomunicacións na parroquia de Salce-
do, actividade incluída no Decreto 133/2008 do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia 
ambiental. 

Resultando: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a trámite por De-
creto da Alcaldía da mesma data. 

Resultando: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación persoal ós veci-
ños inmediatos, non presentándose reclamacións, e incorporado o informe arquitecto municipal. 

Considerando: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que na memoria descríben-
se 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 
cidadáns e a súa adecuación ó medio ambiente. 

Considerando que a localización proposta é conforme co uso urbanístico asignado para a zona 
nas normas subsidiarias provinciais aprobadas pola Xunta de Galicia, tendo  solicitada a autorización 
prevista segundo o disposto no artigo 41 da LOUPMRG. 

Considerando que na zona ou nas súas proximidades non concorren outras actividades análogas 
xeradoras de efectos aditivos. 

Vistos o Decreto 133/2008 do 12 de xuño e demais disposicións concordantes de aplicación, pro-
poño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo: 

1.- Informar favorablemente a concesión de Licencia Municipal instada por France Tele-
com S.A. Orange para a Instalación de estación base para equipos de telecomunicacións na 
parroquia de Salcedo. 

2.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente da 
Xunta de Galicia para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento. 

Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, e tendo en conta que o expe-

diente estivo exposto ó publico por prazo de 20 días mediante a colocación do correspondente edicto no 
taboleiro do concello, e a súa publicación no Diario El Progreso e no Boletín Oficial da Provincia de Lugo 
sen que se presentase ningunha alegación, propoño a Xunta de Goberno Local que adopte o acordo 
seguinte: 

1.- Informar favorablemente, aos efectos do previsto no artigo 41 da Lei 9/2002 de 30 
de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia a solicitude de 
France Telecom S.A.- Orange con CIF número A-82009812. de licencia para a instalación ins-
talación dunha estación base para equipos de telecomunicacións na parroquia de Salcedo. 

2.- Remitir o expediente á Dirección Xeral de Urbanismo para os efectos previsto no devan-
dito artigo. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Visto o expediente promovido por José Antonio Enríquez Rodríguez con D.N.I. número 

34263818M en virtude de instancia número 1044 de data 28 de xullo de 2006 solicitando Licencia Munici-
pal para a instalación dun depósito de propano de 6650 litros na parroquia de Fornelas actividade incluída 
no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 
2.414/1.961, de 30 de Novembro. 

Resultando: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a trámite por De-
creto da Alcaldía da mesma data. 
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Resultando: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación persoal ós veci-
ños inmediatos, sen que se presentaran  reclamacións, e incorporados os informes de Sanidade e do 
arquitecto municipal. 

Considerando: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que na memoria descríben-
se 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 
cidadáns e a súa adecuación ó medio ambiente. 

Considerando que a localización proposta é conforme co uso urbanístico asignado para a zona 
nas normas subsidiarias provinciais aprobadas pola Xunta de Galicia, téndose obtida a autorización pre-
vista na lexislación sobre o solo de Galicia, non está en contradicción co disposto en acordos e ordenan-
zas municipais sobre a materia, se respectan as distancias previstas e non existe actividade municipali-
zada con monopolio que resulte incompatible. 

Considerando que na zona ou nas súas proximidades non concorren outras actividades análogas 
xeradoras de efectos aditivos. 

Vistos o Decreto 2.414/1.961 de 30 de Novembro e demais disposicións concordantes de aplica-
ción, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo: 

1.- Informar favorablemente a concesión de Licencia Municipal instada por José Antonio 
Enríquez Rodríguez  para a Instalación dun depósito de propano de 6650 litros  na parroquia 
de Fornelas. 

2.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente da 
Xunta de Galicia para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento. 

Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

4º.- IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 
Vistos os escritos dos interesados, e tendo en conta a súa situación de minusvalía no 33% ou 

superior, ó abeiro do disposto no artigo 94 e) da Lei 39/1.988 de 28 de decembro Reguladora das Facen-
das Locais na súa actual redacción, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo: 

- Recoñecer, en canto os ve-
hículos se destinen ó uso exclusivo 
dos titulares ou ó seu transporte, a 
exención, no Imposto Municipal so-
bre Vehículos de Tracción Mecánica, ós que se indican: 

Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 
Vistas as diversas solicitudes presentadas así como a documentación adxunta ás mesmas da 

que resulta que a súa antigüidade é superior ós 25 anos, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción 
do seguinte acordo: 

- Dar de baixa no imposto 
sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica os seguintes vehículos 
e con efectos dende o exercicio 
que se sinala: 

Sometida a votación a ante-
rior proposta por unanimidade acór-
dase a súa aprobación. 

5º.- VAOS PERMANENTES . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Titular D.N.I. Matrícula Efectos 

Clara Rodríguez Sánchez 34187524W 7618FXN 2010 

Propietario D.N.I. Matrícula Efectos 

Antonio Armesto Pardo 34146699W LU5152A 2010 

Marco A. Somoza Rodríguez 34264724Z C1375BD 2010 

Antonio Vila Carballedo 34244390N LU9188G 2010 

Ismael Díaz Rodríguez 34246022B LU2590G 2010 
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Vista a solicitude do interesado, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo 
seguinte: 

- Dar de baixa, con efectos de 2010 o vao permanente solicitado no seu día por D. Ja-
vier Castro Camino con D.N.I: número 76.622.452-E no baixo do edificio 47 da Avda. de Gali-
cia. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

6º. - ADXUDICACIÓN DE OBRAS . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Concelleira de urbanismo: 
Visto o expediente da obra que se indica, e a proposta da mesa de contratación, propoño a Xunta 

de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Adxudicar a obra de Mellora na Captación e condución de auga para o depósito mu-
nicipal dá Pobra do Brollón, á empresa Agrofobi, S.L.. con N.I.F. número B-24.322.208 repre-
sentada por D. Saturnino García Alonso con D.N.I. número 10.043.204-R polo prezo ofertado 
de cento trinta e catro mil novecentos euros(134.900,00€) cunha baixa de sete mil cen euros 
(7.100 €). 

2.- A empresa adxudicataria realizará obras complementarias sen cargo para o Conce-
llo por un valor, a prezos de proxectos, de trinta e seis mil euros (36.000,00 €). 

3.- Que a obra se adxudicou por procedemento aberto polo prezo de cento dezaseis mil 
euros douscentos noventa e tres euros con once céntimos (116.293,11 €) sen IVE, sendo o 
importe do IVE repercutido a cantidade de dezaoito mil seiscentos seis euros e oitenta e nove 
céntimos (18.606,89 €). 

4.- Que o prazo de execución da obra é de 4 meses. 

5.- Que o número de persoas integradas na empresa é de 16 e o número de persoal 
contratado para a mencionada obra é de 10. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Concelleira de urbanismo 
Visto o expediente da obra que se indica, e a proposta da mesa de contratación, propoño a Xunta 

de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Adxudicar a obra de Mellora e Acondicionamento do depósito municipal dá Pobra do 
Brollón, á empresa Agrofobi, S.L.. con N.I.F. número B-24.322.208 representada por D. Satur-
nino García Alonso con D.N.I. número 10.043.204-R polo prezo ofertado noventa e tres mil cen 
euros (93.100 €) cunha baixa de catro mil novecentos euros (4.900 €) 

2.- A empresa adxudicataria realizará obras complementarias sen cargo para o Conce-
llo por un valor, a prezos de proxecto, de vinte e catro mil euros (24.000 €). 

3.- Que a obra se adxudicou por procedemento aberto polo prezo de oitenta mil dous-
centos cincuenta e oito euros e sesenta e dous céntimos (8.0258,62€) sen IVE, sendo o impor-
te do IVE repercutido a cantidade de doce mil oitocentos corenta e mil euros e trinta e oito cén-
timos (12.841,38 €). 

4.- Que o prazo de execución da obra é de 3 meses. 

5.- Que o número de persoas integradas na empresa é de 16 e o número de persoal 
contratado para a mencionada obra é de 10. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

7º.- NOMEAMENTO DE DIRECTORES DE OBRA . 
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+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vistos os expedientes de execución das obras que se indican, propoño á Xunta de Goberno Lo-

cal que adopte o acordo seguinte: 

- Nomear como directores de obra ás persoas que para cada unha se sinalan: 

Obra Director 

Mellora e acondicionamento do depósito municipal da Pobra do Brollón D. David Castro Valdevía 

Mellora na captación e condución de auga para o depósito municipal da 
Pobra do Brollón 

D. Xosé Lois López Otero 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

8º.- SOLICITUDES DE ACHEGAS . 

+ Dáse conta da seguinte proposta do concelleiro delegado de cultura: 
Vista a programación de actividades culturais para este exercicio, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Aproba-la actividade “imos ao teatro” cun orzamento total de catro mil cen euros 
(4.100,00€). 

2.- Solicitar da Xunta de Galicia ao abeiro da orde de 18 de marzo de 2009 (D.O.G. 
número 68/2009 de 8 de abril) da Consellería de Cultura e Deporte unha achega por importe 
de tres mil setenta e cinco euros (3.075,00€) para dita actividade, aceptando integramente as 
condicións de financiamento establecidas na orde indicada. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta do concelleiro delegado de cultura: 
Vista a programación de actividades culturais para este exercicio, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Aproba-la actividade “Festa Guímara” cun orzamento total de tres mil oitocentos eu-
ros (3.800,00€). 

2.- Solicitar de Deputación Provincial de Lugo ao abeiro da convocatoria publicada no 
B.O.P. de Lugo 84/2009 de 15 de abril unha achega de tres mil oitocentos euros (3.800,00€) 
aceptando integramente as condicións de financiamento establecidas na citada convocatoria. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta do concelleiro delegado de deportes: 
Vista a programación de actividades deportivas para este exercicio, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Aproba-la actividade “torneo de fútbol sala 2009” cun orzamento total de tres mil 
trescentos euros (3.300,00€). 

2.- Solicitar de Deputación Provincial de Lugo ao abeiro da convocatoria publicada no 
B.O.P. de Lugo 84/2009 de 15 de abril unha achega de tres mil trescentos euros (3.300,00€) 
aceptando integramente as condicións de financiamento establecidas na citada convocatoria. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta do concelleiro delegado de deportes: 
Vistas as necesidades de deportivas do concello, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte 

o acordo seguinte: 
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1.- Aproba-la inversión “acondicionamento da pista polideportiva de Vilachá” cun orza-
mento total de sete mil catrocentos trinta e seis euros con setenta e cinco céntimos 
(7.436,75€). 

2.- Solicitar de Deputación Provincial de Lugo ao abeiro da convocatoria publicada no 
B.O.P. de Lugo 84/2009 de 15 de abril unha achega de sete mil catrocentos trinta e seis euros 
con setenta e cinco céntimos (7.436,75€) aceptando integramente as condicións de financia-
mento establecidas na citada convocatoria. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

Non habendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión pola Presidencia cando son as dez horas e dez 
minutos do mesmo día, de todo o cal eu, Secretario, dou fe. 

Así resulta do Borrador da Acta da Sesión a que me refiro, e para que conste ós 
efectos oportunos, e coa salvidade prevista no artigo 206 do Regulamento de Organi-
zación, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, expido a presente 
de orde e co visto e prace do Alcalde na Pobra do Brollón a dous de setembro de dous 
mil nove. 

v. e pr. 

O Alcalde, 

 



CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. 

 

 

RAFAEL CASTILLO REBOIRO, SECRETARIO DO 

CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. (LUGO). 
 

CERTIFICO.- Que pola Xunta de Goberno Local do Concello en sesión ordinaria cele-

brada o día vinte e nove de xuño de dous mil nove, adoptáronse os acordos que figuran no... 

 

...BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LO-

CAL DO CONCELLO O DÍA VINTE E NOVE DE XUÑO DE DOUS MIL NOVE. 

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Pobra do 
Brollón, sendo as nove horas do día vinte e nove de xuño de dous mil nove, 
e baixo a presidencia do Alcalde, José Luís Maceda Vilariño, reuníronse os 
Concelleiros que se relacionan á marxe, en total coa Presidencia catro, para 
celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello. 

Asiste como Secretario quen o é da Corporación, Rafael Castillo 
Reboiro, que dá fe do Acto. 

Sendo a hora indicada, pola Presidencia declárase aberta a sesión e éntrase no estudio da seguinte 

 

ORDE DO DÍA: 

 

1º.- SOLICITUDES DE ACHEGAS . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 
Vistas as actuacións previstas en materia de uso do tempo libre na infancia, propoño á Xunta de 

Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Aproba-lo programa de “promoción e mellora do uso do tempo libre na infancia en 
períodos de vacacións e non lectivos” cun orzamento total de seis mil catrocentos euros 
(6.400,00€). 

2.- Solicitar da Deputación Provincial de Lugo, o abeiro da convocatoria publicada no 
Boletín Oficial da Provincia de Lugo 139/2009 de 19 de xuño unha achega por importe de catro 
mil catrocentos oitenta euros (4.480,00€) para o citado programa aceptando integramente as 
condicións establecidas na citada convocatoria. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 
Entre os servizos de atención especializada que presta o concello están o “xantar na casa” e o 

“centro de día”. Vistas as necesidades de financiamento dos mesmos, propoño á Xunta de Goberno Lo-
cal que adopte o acordo seguinte: 

1.- Aproba-los programas de “xantar na casa” e “mantemento do centro de día” cun or-
zamento total de trece mil douscentos cincuenta e sete euros con tres céntimos (13.257,03€). 

2.- Solicitar da Deputación Provincial de Lugo, o abeiro da convocatoria publicada no 
Boletín Oficial da Provincia de Lugo 139/2009 de 19 de xuño unha achega por importe de nove 

José Luís Maceda Vilariño 

Manuel González Moreira 

Adoración Fernández González 

María Montserrat Macía Quiroga 
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mil douscentos setenta e nove euros con noventa e dous céntimos (9.279,92€) para os citados 
programas aceptando integramente as condicións establecidas na citada convocatoria. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 
Un dos servizos máis importantes que presta o noso concello que ten unha poboación moi enve-

llecida e o de axuda no fogar e outros servizos complementarios, que cada vez teñen máis demanda. 
Para reforzar ditos servizos, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Aproba-lo programa de “axuda no fogar” cun orzamento total de sesenta e un mil se-
tecentos noventa e oito euros con corenta e oito céntimos (61.798,48€). 

2.- Solicitar da Deputación Provincial de Lugo, o abeiro da convocatoria publicada no 
Boletín Oficial da Provincia de Lugo 139/2009 de 19 de xuño unha achega por importe de co-
renta e tres mil douscentos cincuenta e oito euros con noventa e catro céntimos (43.258,94€) 
para o citado programa aceptando integramente as condicións establecidas na citada convoca-
toria. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

Non habendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión pola Presidencia cando son as nove horas e 
quince minutos do mesmo día, de todo o cal eu, Secretario, dou fe. 

Así resulta do Borrador da Acta da Sesión a que me refiro, e para que conste ós 
efectos oportunos, e coa salvidade prevista no artigo 206 do Regulamento de Organi-
zación, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, expido a presente 
de orde e co visto e prace do Alcalde na Pobra do Brollón a vinte de xullo de dous mil 
nove. 

v. e pr. 

O Alcalde, 

 

 

 



CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. 

 

RAFAEL CASTILLO REBOIRO, SECRETARIO DO 

CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. (LUGO). 
 

CERTIFICO.- Que pola Xunta de Goberno Local do Concello en sesión ordinaria cele-
brada o día catorce de xullo de dous mil nove, adoptáronse os acordos que figuran no... 

 

...BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LO-

CAL DO CONCELLO O DÍA CATORCE DE XULLO DE DOUS MIL NOVE. 

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Pobra do 
Brollón, sendo as nove horas do día catorce de xullo de dous mil nove, e 
baixo a presidencia do Alcalde, José Luís Maceda Vilariño, reuníronse os 
Concelleiros que se relacionan á marxe, en total coa Presidencia catro, para 
celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello. 

Asiste como Secretario quen o é da Corporación, Rafael Castillo 
Reboiro, que dá fe do Acto. 

Sendo a hora indicada, pola Presidencia declárase aberta a sesión e éntrase no estudio da seguinte 

 

ORDE DO DÍA: 

 

1º.- LICENZAS. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico do concello, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Dona Ana Vázquez Ferreiros, en representación da Asociación de Veci-
ños “A Pincheira de Ferreiros”, con domicilio en Fondo de Vila S/N da parroquia de Ferreiros, e 
con DNI número 34257622L para a realización da obra de Acondicionamento do local social de 
Ferreiros. 

2.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do concello da liquidación por importe de 
douscentos oito euros e vinte e un céntimos (208,21€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico do concello, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Dna. Vella Dilia Urriola Escobar, veciña da Pobra do Brollón, con domicilio 
no lugar de A Estación  e con D.N.I. número 46982191E para a reparación e conservación da 
cuberta  de vivenda sita en A Estación   

2.- As obras se executarán de acordo coas condicións establecidas polo técnico muni-
cipal no seu informe . 
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3.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do concello da liquidación por importe de 
cento oitenta e nove euros e noventa e catro céntimos  (189,94€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico do concello, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Dona Rosa Diéguez López, con domicilio na Rúa Forno Vello, 2 da pa-
rroquia de Salcedo e con D.N.I. número 34.144.517-M para a reparación e conservación da 
vivenda sita na rúa Forno Vello da parroquia de Salcedo (Referencia Catastral 
000705100PH31B0001GH). 

2.- As obras se executarán de acordo coas condicións establecidas polo técnico muni-
cipal no seu informe. 

2.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do concello da liquidación  por importe de 
cento catorce euros e sete céntimos (114,07€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico do concello, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Constantino Vide Páez, con domicilio na rúa Nogueiriños número 3 da 
parroquia da Pobra do Brollón e con D.N.I. número 34.208.042-G para a construción dun al-
pendre de 25 m2  na finca sita no polígono 16 parcelas 79-80 no lugar de Brollón da parroquia 
da Pobra do Brollón. 

2.- As obras se executarán de acordo coas condicións establecidas polo técnico muni-
cipal no seu informe. 

3.- Esta licenza que se  concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do concello da liquidación por importe de 
oitenta e tres euros e setenta e un céntimos (83,71€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico do concello, propoño á Xunta de Goberno 

Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Dona Rosa González Casanova, con domicilio na Rúa  Mina número 20 
da parroquia de Salcedo e con D.N.I. número 34.145.293-E para a construción dun alpendre 
de 25 m2 na finca sita no polígono 76 da parcela 34 da parroquia de Salcedo. 

2.- As obras se executarán de acordo coas condicións establecidas polo técnico muni-
cipal no seu informe. 

3.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do concello da liquidación por importe de 
oitenta e tres euros e setenta e un céntimos (83,71€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
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Vista a solicitude do interesado , o informe do técnico do concello e o informe do servizo de vías 
e obras da Deputación Provincial, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Antonio Macía López, con domicilio no lugar de Pousa número 26, da 
parroquia de Saa e con D.N.I. número 34.250.179-M, para a reparación e conservación de vi-
venda sita no Lugar de Pousa da parroquia de Saa número 26 (Referencia Catastral 
00191000ph31e0001YB). 

2.- As obras se executarán de acordo coas condicións establecidas polo técnico Muni-
cipal e a Deputación Provincial no seu informe. 

3.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do concello da liquidación por importe de 
setenta e cinco euros e trinta e catro céntimos (75,34€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación 

+  Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vista a solicitude do interesado, e o informe do técnico do Concello , propoño á Xunta de Gober-

no Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Antonio Caneda Móndelo, con domicilio na Avda. de Galicia número 
62 da Pobra do Brollón e con D.N.I. número 34.145.624-P, para a pintura da fachada da viven-
da sita na Avda. de Galicia número 62 da Pobra do Brollón (Referencia catastral 
2032209PH3123S000122). 

2.- As obras se executarán de acordo coas condicións establecidas polo técnico Muni-
cipal. 

3.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o previo ingreso nas arcas do Concello da liquidación por importe de 
cento nove euros e trinta e catro céntimos (109,34€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
Vista a solicitude do interesado, e o  informe do Técnico do Concello, propoño a Xunta de Gober-

no Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar o cambio da licenza de café-bar restaurante e hospedaxe denominado A Marquesa 
sito na estrada N-120 , A Labrada de Dona Éstrella Macía Castro con DNI número 34252103-C a favor 
de D. Francisco Javier Fernández Fernández con  domicilio na Rúa Campo, 23 de A Rúa- Ourense e con  
DNI número 76723526B. 

2.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a terceiros carecerá 
de valor sen o previo ingreso nas arcas do Concello da liquidación por importe de setenta e seis euros e 
catorce céntimos (76,14€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

Non habendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión pola Presidencia cando son as nove horas e co-
renta e cinco minutos do mesmo día, de todo o cal eu, Secretario, dou fe. 

Así resulta do Borrador da Acta da Sesión a que me refiro, e para que conste ós 
efectos oportunos, e coa salvidade prevista no artigo 206 do Regulamento de Organi-
zación, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, expido a presente 
de orde e co visto e prace do Alcalde na Pobra do Brollón a catorce de xullo de dous 
mil nove. 

v. e pr. 

O Alcalde, 



CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. 

 

 

RAFAEL CASTILLO REBOIRO, SECRETARIO DO 

CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. (LUGO). 
 

CERTIFICO.- Que pola Xunta de Goberno Local do Concello en sesión ordinaria cele-

brada o día vinte e catro de agosto de dous mil nove, adoptáronse os acordos que figuran no... 

 

...BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LO-

CAL DO CONCELLO O DÍA VINTE E CATRO DE AGOSTO DE DOUS MIL NOVE. 

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Pobra do 
Brollón, sendo as nove horas do día vinte e catro de agosto de dous mil 
nove, e baixo a presidencia do Alcalde, José Luís Maceda Vilariño, reuní-
ronse os Concelleiros que se relacionan á marxe, en total coa Presidencia 
catro, para celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do Conce-
llo.  

Asiste como Secretario quen o é da Corporación, Rafael Castillo 
Reboiro, que dá fe do Acto. 

Sendo a hora indicada, pola Presidencia declárase aberta a sesión e éntrase no estudio da seguinte 

 

ORDE DO DÍA: 

 

1º.- PEIM RURAL 2009. 

Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 
Visto o escrito da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural da Consellaría de Medio Rural da 

Xunta de Galicia de 17 de agosto comunicando as obras a incluír no PEIM Rural 2009 con cargo aos 
seus orzamentos, propoño a adopción do acordo seguinte: 

1.- Aproba la inclusión no PEIM Rural 2009 das obras que se indican: 

- Camiño da estrada LU-653 a Ferreiros. 

- Camiño en Fornelas. 

- Camiño en Vilachá. 

- Canalización cuneta en Piño. 

- Praza de Valdolide (A Ferreirúa) 

- Camiño Martul a Vilarmao (Castroncelos) 

- Camiño en Lamelas (Lamaigrexa). 

2.-Por a disposición, libres de cargas e gravames tódolos terreos necesarios para a 
normal execución das obras así como os correspondentes permisos e autorizacións legalmen-
te esixidos para levar a cabo as obras. 

3.- Renunciar expresamente a reter da achega deste concello calquera tipo de tributo 
por mor das obras de referencia. 
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4.- Asumir, unha vez recibidas provisionalmente as obras e previa comunicación do ór-
gano da Comunidade Autónoma, a explotación, mantemento e conservación das mesmas. 

5.- Comprometerse expresamente a que as obras non se someterán a ningunha modifi-
cación importante desde a súa entrega ata que se cumpra o prazo de cinco anos desde esta. 

5.1.- Que afecten á súa natureza ou ás súas condicións de execución. 

5.2.- Que resulten, dun cambio na natureza do réxime da propiedade da infraestrutura. 

6.- Asumir todas cantas responsabilidades dimanen das posibles irregularidades ou ile-
galidades que se produzan no cumprimento do compromiso adquirido polo concello. 

7.- Comprometerse a acreditar a efectiva dispoñibilidade dos terreos e demais requisi-
tos esixibles pola normativa que regula a contratación administrativa antes da adxudicación 
definitiva. 

8.- Facultar ao Alcalde D. José Luís Maceda Vilariño para tódolos tramites precisos no 
cumprimento deste acordo e expresamente para asinar o correspondente convenio. 

9.- Dar conta desde acordo ó Pleno na próxima sesión que celebre. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

2º.- CONCURSO OPOSICIÓN. 
Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Visto o escrito da Xunta de Galicia sobre o concurso para a selección como laboral fixo dun tra-
ballador social, propoño a Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Modificar a base 10 “Sistema de selección e cualificación  de exercicios”no punto 2 
fase de oposición 1º exercicio se suprime a expresión”obrigatoriamente en galego”. 

2.- Engadir un 4º exercicio de coñecemento do galego, o que consistirá nunha tradución 
galego- castelán, castelán- galego nun texto seleccionado polo tribunal.  

A puntuación máxima a acadar será de 2 puntos. 

Quen estea en posesión do título de celga 4 ou equivalente está exento de realizar esta 
proba. 

3.- Se suprime na mesma base 10º) o punto 1.6 da fase de concurso polo que a pun-
tuación máxima da fase de concurso pasa a 8 puntos. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

Non habendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión pola Presidencia cando son as nove horas e vin-
te minutos do mesmo día, de todo o cal eu, Secretario, dou fe. 

Así resulta do Borrador da Acta da Sesión a que me refiro, e para que conste ós 
efectos oportunos, e coa salvidade prevista no artigo 206 do Regulamento de Organi-
zación, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, expido a presente 
de orde e co visto e prace do Alcalde na Pobra do Brollón a quince de setembro de 
dous mil nove. 

v. e pr. 

O Alcalde, 

 

 

 



CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. 

 

 

RAFAEL CASTILLO REBOIRO, SECRETARIO DO 

CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. (LUGO). 
 

CERTIFICO.- Que pola Xunta de Goberno Local do Concello en sesión ordinaria cele-
brada o día nove de setembro de dous mil nove, adoptáronse os acordos que figuran no... 

 

...BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LO-

CAL DO CONCELLO O DÍA NOVE DE SETEMBRO DE DOUS MIL NOVE. 

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Pobra do 
Brollón, sendo as nove horas do día nove de setembro de dous mil nove, e 
baixo a presidencia do Alcalde, José Luís Maceda Vilariño, reuníronse os 
Concelleiros que se relacionan á marxe, en total coa Presidencia tres, para 
celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello. Non 
comparece o Concelleiro Manuel González Moreira. 

Asiste como Secretario quen o é da Corporación, Rafael Castillo Reboiro, que dá fe do Acto. 

Sendo a hora indicada, pola Presidencia declárase aberta a sesión e éntrase no estudio da seguinte 

 

ORDE DO DÍA: 

 

1º.- LICENZAS. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado, a resolución do Servizo de Urbanismo de Lugo da Consellaría de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia e o informe do técnico do concello, pro-
poño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar provisionalmente a Gouzallas Solar S.L.U. con N.I.F. número B-27.362.870 
representada por D. Juan Ramón Méndez Quiroga con D.N.I. número 34.259.840-Y para a 
instalación dun “horto solar” Instalación fotovoltaica de 384 Kw no lugar de Vilar de Peras, pa-
rroquia de Lamaigrexa (parcelas 122 e 123 do polígono catastrar 65) 

2.- Na execución das obras e instalacións deberá darse exacto cumprimento ás condi-
cións establecidas no informe do técnico do concello e do Servizo de Urbanismo de Lugo. 

3.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o ingreso previo nas arcas do concello da liquidación que obra no 
expediente por importe de cincuenta e tres mil cincocentos noventa e nove euros con oitenta e 
tres céntimos (53.599,83€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado, a resolución do Servizo de Urbanismo de Lugo da Consellaría de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia e o informe do técnico do concello, pro-
poño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar provisionalmente a Gouzallas Solar S.L.U. con N.I.F. número B-27.362.870 
representada por D. Juan Ramón Méndez Quiroga con D.N.I. número 34.259.840-Y para a 
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instalación dun “horto solar” Instalación fotovoltaica de 576 Kw no lugar de Vilar de Peras, pa-
rroquia de Lamaigrexa (parcelas 126-128 do polígono catastrar 65) 

2.- Na execución das obras e instalacións deberá darse exacto cumprimento ás condi-
cións establecidas no informe do técnico do concello e do Servizo de Urbanismo de Lugo. 

3.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o ingreso previo nas arcas do concello da liquidación que obra no 
expediente por importe de oitenta mil douscentos sesenta e un euros con corenta e tres cénti-
mos (80.261,43€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude da interesada, o informe do técnico do concello e a autorización do Servizo de 
Infraestruturas da Xunta de Galicia, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Dna. Consuelo López Fernández con D.N.I. número 34.146.125-A para a 
realización de obras de reparación e conservación da vivenda situada no número 2 da Avda. 
de Galicia nesta vila no P.K. 2,400 da estrada LU-653 de Estación a Hospital de Incio (referen-
cia catastral 21291005PH3122N0001XX). 

2.- Na execución das obras deberá darse estrito cumprimento ás condicións sinaladas 
no informe do técnico do concello e na autorización do Servizo de Infraestruturas da Conselle-
ría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia. 

3.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o ingreso previo nas arcas do concello da liquidación que obra no 
expediente por importe de sesenta e seis euros con catorce céntimos (66,14€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude da interesada, o informe do técnico do concello, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Dna. María Fernández Vizcaino con D.N.I. número 34.230.446-Y para a 
realización de obras de rehabilitación do edificio situado no número 18 do lugar de Lama na 
parroquia de Eixón (referencia catastral 000400200PH21D0001HV). 

2.- Na execución das obras deberá darse estrito cumprimento ás condicións sinaladas 
no informe do técnico do concello. 

3.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o ingreso previo nas arcas do concello da liquidación que obra no 
expediente por importe de douscentos sesenta e un euros con seis céntimos (261,06€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude da interesada, o informe do técnico do concello e a autorización do Servizo de 
Infraestruturas da Xunta de Galicia, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Dna. María Valcárcel Casanova con D.N.I. número 34.243.446-B para a 
realización de obras de reparación e conservación da vivenda situada no número 13 da Avda. 
de Outeiro nesta vila xunto á estrada LU-653 de Estación a Hospital de Incio (referencia catas-
tral 2027708PH3122N0001WX). 

2.- Na execución das obras deberá darse estrito cumprimento ás condicións sinaladas 
no informe do técnico do concello e na autorización do Servizo de Infraestruturas da Conselle-
ría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia. 
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3.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o ingreso previo nas arcas do concello da liquidación que obra no 
expediente por importe de catrocentos nove euros con oitenta e catro céntimos (409,84€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico do concello, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. José González Méndez con D.N.I. número 34.243.052-P para a reali-
zación de obras de reparación do edificio situado no lugar de Vilarmao na parroquia de Cas-
troncelos (elemento parcial da referencia catastral 000300800PH31A0001LU). 

2.- Na execución das obras deberá darse estrito cumprimento ás condicións sinaladas 
no informe do técnico do concello. 

3.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o ingreso previo nas arcas do concello da liquidación que obra no 
expediente por importe de cento setenta e dous euros con cincuenta e catro céntimos 
(172,54€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado, o informe do técnico do concello e a autorización do Servizo de 
Infraestruturas da Xunta de Galicia, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Jesús Álvarez Touzón con D.N.I. número 34.215.805-V para a realiza-
ción de obras de rehabilitación da cuberta do edificio situado no número 1 da Avda. da Pobra 
no lugar de Estación, parroquia de Castroncelos no P.K. 0,500da estrada LU-653 de Estación a 
Hospital de Incio (referencia catastral 001702200PH31A0001V). 

2.- Na execución das obras deberá darse estrito cumprimento ás condicións sinaladas 
no informe do técnico do concello e na autorización do Servizo de Infraestruturas da Conselle-
ría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia. 

3.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o ingreso previo nas arcas do concello da liquidación que obra no 
expediente por importe de noventa e oito euros con catorce céntimos (98,14€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude da interesada, o informe do técnico municipal e o do Departamento Territorial 
de Lugo da consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, propoño á 
Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar provisionalmente a France Telecom S.A. Orange con N.I.F. número A-
82.009812 representada por D. Francisco Martín Moreno con D.N.I. número 52.700.680-Kpara 
a instalación dunha Estación Base para equipos de telecomunicacións  (referencia Site id. Gale 
8438) no lugar de A Pousa, parroquia de Saa deste termo. 

2.- Na execución das obras deberá darse estrito cumprimento ás condicións sinaladas 
no informe do técnico do concello. 

3.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o ingreso previo nas arcas do concello da liquidación que obra no 
expediente por importe de douscentos setenta euros con oitenta e dous céntimos (270,82€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 
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+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico do concello, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Alberto González Armesto con D.N.I. número 34.226.386-V para a re-
alización de obras de rehabilitación da cuberta do edificio situado na Ferrería de Loureiro, pa-
rroquia de Salcedo (parcela 9503 do polígono catastral 79). 

2.- Na execución das obras deberá darse estrito cumprimento ás condicións sinaladas 
no informe do técnico do concello. 

3.- Esta licenza que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o ingreso previo nas arcas do concello da liquidación que obra no 
expediente por importe de seiscentos noventa e sete euros con sesenta céntimos (697,60€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

2º.- IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Vistos os escritos dos interesados, e tendo en conta a súa situación de minusvalía no 
33% ou superior, ó abeiro do disposto no artigo 94 e) da Lei 39/1.988 de 28 de decembro Re-
guladora das Facendas Locais na súa actual redacción, propoño á Xunta de Goberno Local a 
adopción do seguinte acordo: 

- Recoñecer, en canto os 
vehículos se destinen ó uso ex-
clusivo dos titulares ou ó seu 
transporte, a exención, no Im-
posto Municipal sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, ós que se 
indican: 

Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

Non habendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión pola Presidencia cando son as nove horas e co-
renta minutos do mesmo día, de todo o cal eu, Secretario, dou fe. 

Así resulta do Borrador da Acta da Sesión a que me refiro, e para que conste ós 
efectos oportunos, e coa salvidade prevista no artigo 206 do Regulamento de Organi-
zación, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, expido a presente 
de orde e co visto e prace do Alcalde na Pobra do Brollón a dezaseis de setembro de 
dous mil nove. 

v. e pr. 

O Alcalde, 

 

 

 

Titular D.N.I. Matrícula Efec-
tos 

José Vázquez Macía 34.217.990-Q M-1369-SU 2010 

Luís José Besteiro Pombo 76.607.605-X C-4245-BMT 2010 



CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. 

 

 

 

 

RAFAEL CASTILLO REBOIRO, SECRETARIO DO 

CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. (LUGO). 
 

 

CERTIFICO.- Que pola Xunta de Goberno Local do Concello en sesión ordinaria cele-
brada o día quince de outubro de dous mil nove, adoptáronse os acordos que figuran no... 

 

...BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LO-

CAL DO CONCELLO O DÍA QUINCE DE OUTUBRO DE DOUS MIL NOVE. 

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Pobra do 
Brollón, sendo as nove horas do día quince de outubro de dous mil nove, e 
baixo a presidencia do Alcalde, José Luís Maceda Vilariño, reuníronse os 
Concelleiros que se relacionan á marxe, en total coa Presidencia tres, para 
celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello. Non 
comparece o Concelleiro Manuel González Moreira. 

Asiste como Secretario quen o é da Corporación, Rafael Castillo Reboiro, que dá fe do Acto. 

Sendo a hora indicada, pola Presidencia declárase aberta a sesión e éntrase no estudio da seguinte 

 

ORDE DO DÍA: 

 

1º.- APROBACIÓN , NO SEU CASO, DE ACTAS ANTERIORES . 

Vistos os borradores das actas das sesións celebradas pola Xunta de Goberno Local os días doce 
e vinte e nove de xuño, catorce de xullo, vinte e catro de agosto e nove e vinte e nove de setembro de 
dous mil nove, se acorda por unanimidade a súa aprobación. 

2º.- ESCRITO DO GRUPO SOCIALISTA . 

Por solicitalo expresamente a portavoz Socialista se fai constar o seguinte escrito: 

“O grupo municipal socialista do concello expón: 

Na xunta de goberno anterior os representantes do partido socialista pediron ao Sr. Alcalde que 
explicara as razóns polas que unha vez resolta a consolidación de emprego neste concello se contratou 
de xeito unilateral a unha persoa a maiores do cadro de persoal co que contaba o concello e que non 
resultou seleccionada en dita consolidación. 

Esta petición non se fixo constar en acta, na xunta de goberno anterior, por non figurar nos acor-
dos segundo o secretario, polo que trasladamos a proposta para a vindeira xunta de goberno por escrito: 

Solicitamos de novo as razóns desta contratación, aclarando que non temos ningún prexuízo en 
contra da contratación de ninguén, unicamente por qué non se respectou a consolidación de emprego; se 
as necesidades deste concello responden a unha contratación máis e con que orzamentos para este fin 
conta o concello cando vimos de pedir un crédito de financiamento.” 

José Luís Maceda Vilariño 

Adoración Fernández González 

María Montserrat Macía Quiroga 
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O secretario aclara que o que dixo é que non se facía constar por ser unha pregunta e non unha 
proposta de acordo. 

3º.- LICENZAS. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Visto o expediente tramitado a instancia de D. José Antonio Enríquez Rodríguez, con D.N.I. nú-
mero 34.263.818-M, veciño da Pobra do Brollón, e con domicilio en Fornelas, que solicita a regulamenta-
ria licencia municipal para a instalación dun depósito de propano no lugar de Fornelas, parroquia de For-
nelas deste termo, (referencia catastral 27027A026002650000SK) e 

Resultando: Que admitido a tramite, procedeuse a realizar información pública co resultado que 
consta, incorporando os preceptivos informes técnicos e o da Corporación Municipal. 

Resultando: Que elevado á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente, este orga-
nismo, con data 24 de setembro de 2009 informa en sentido favorable, cualificando dita actividade como 
perigosa. 

Resultando: Que o lugar do emprazamento non está en contradicción coas Ordenanzas ou acor-
dos municipais sobre o particular. 

Considerando: Que na tramitación deste expediente observáronse as prescricións legais de apli-
cación. 

Considerando: Que a Xunta de Goberno Local ten por delegación a competencia para outorga-la 
licencia solicitada, propoño a adopción do seguinte acordo: 

1.- Concede-la Licencia Provisional que se solicita. 

2.- Deberanse cumpri-las observación e medidas correctoras que no seu informe sinala 
a Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente, da Dirección xeral de urbanismo e 
o técnico do concello 

3.- Non se poderá empeza-lo exercicio da mencionada actividade ata a concesión da li-
cencia definitiva, para o que é indispensable o levantamento da acta de comprobación que o 
interesado deberá solicitar a este Concello, e que terá que ser favorable, acompañando á soli-
citude o certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a con-
formidade das mesmas cos termos desta licencia. 

4.- Esta licencia que se outorga salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o pagamento previo da cantidade a que ascenden as taxas e impos-
tos municipais segundo liquidación practicada pola intervención municipal por un importe total 
de catrocentos nove euros con seiscentos céntimos (409,60 €). 

Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Raimundo González Vázquez con D.N.I. número 34.181.557-G para a 
reparación da cuberta do edificio situado en Guariz, parroquia de Liñares (referencia catastral 
27047A04700248000054). 

2.- Na execución das obras darase estrito cumprimento as condicións que se sinalan no 
informe do técnico municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por importe de oitenta e nove euros con 
vinte e catro céntimos (89,24€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 
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Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Manuel Fernández Vizcaíno con D.N.I. número 34.144.760-H para a 
reparación da cuberta do edificio situado en Lama, parroquia de Eixón (referencia catastral 
000401300PH21D0001LU). 

2.- Na execución das obras darase estrito cumprimento as condicións que se sinalan no 
informe do técnico municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por importe de cento trinta euros con 
setenta e seis céntimos (130,76€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. José Rodríguez Vázquez con D.N.I. número 34.231.887-K para a re-
paración da cuberta do edificio situado en Arriba, parroquia de Fornelas (referencia catastral 
000801600PH21D0001BU). 

2.- Na execución das obras darase estrito cumprimento as condicións que se sinalan no 
informe do técnico municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por importe de cento vinte e dous euros 
con catorce céntimos (122,14€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado, a autorización da Deputación Provincial de Lugo e o informe do 
técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Gorgonio Maceda Torres con D.N.I. número 34.215.798-D para a re-
paración da cuberta do edificio situado en Santo Adrián, parroquia de A Pobra do Brollón, no 
P.K. 0,625 da estrada Lu-4707 da Pobra do Brollón por Saa á Casela (referencia catastral 
000800900PH31C0001UW). 

2.- Na execución das obras darase estrito cumprimento as condicións que se sinalan no 
informe do técnico municipal e na autorización da Deputación Provincial de Lugo. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por importe de cento sesenta euros con 
catorce céntimos (160,14€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Ramón Álvarez Álvarez con D.N.I. número 34.145.316-E para a repa-
ración da cuberta do edificio situado en Parada dos Montes número 7, parroquia de Parada 
dos Montes (referencia catastral 002200700PH41E0001YQ). 

2.- Na execución das obras darase estrito cumprimento as condicións que se sinalan no 
informe do técnico municipal. 
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3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por importe de cento corenta e seis 
euros con catorce céntimos (146,14€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Antonio Pérez Álvarez con D.N.I. número 02.984.694-F para a repara-
ción dun muro do edificio situado na rúa Cañijuela número 15, parroquia de Salcedo (referencia 
catastral 000705900PH31B0001KH). 

2.- Na execución das obras darase estrito cumprimento as condicións que se sinalan no 
informe do técnico municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por importe de cincuenta e tres euros 
con cincuenta e sete céntimos (53,57€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Cesar González Rodríguez con D.N.I. número 13.672.909-F para fa-
cer unha rampla de acceso no lugar de Piño número 19, parroquia de Piño (referencia catastral 
000405200PH21F0001OW). 

2.- Na execución das obras darase estrito cumprimento as condicións que se sinalan no 
informe do técnico municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por importe de cincuenta euros con 
oitenta céntimos (50,80€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. José Fernández Parada con D.N.I. número 34.229.577-B para porce-
der á demolición do edificio número 19 do lugar de Arriba parroquia de Eixón (referencia catas-
tral 001900300PH21F0001HW). 

2.- Na execución das obras darase estrito cumprimento as condicións que se sinalan no 
informe do técnico municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por importe de cincuenta e oito euros 
con catorce céntimos (58,14€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 
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1.- Autorizar a D. Roberto González Pontón con D.N.I. número 34.935.911-S para a re-
paración do edificio situado no lugar de Outara, parroquia de Outara (referencia catastral 
000300600PH32A0001QQ). 

2.- Na execución das obras darase estrito cumprimento as condicións que se sinalan no 
informe do técnico municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por importe de sesenta e catro euros 
con sesenta e catro céntimos (64,64€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Eladio Vega Quiroga con D.N.I. número 34.229.930-L para a canaliza-
ción de augas nos lugares de Guariz e Santiorxo, parroquia de Liñares (polígono catastral 47). 

2.- Na execución das obras darase estrito cumprimento as condicións que se sinalan no 
informe do técnico municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por importe de douscentos sesenta e 
seis euros con catorce céntimos (266,14€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado, a autorización da Deputación e o informe do técnico municipal, 
propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Secundino Parada López con D.N.I. número 34.215.686-N para o ce-
rramento de finca no lugar de Santo Adrián, parroquia da Pobra do Brollón no PK 0.150 da 
estrada Lu4707 da Pobra do Brollón por Saa á Casela (referencia catastral 
001300500PH310001RW). 

2.- Na execución das obras darase estrito cumprimento as condicións que se sinalan no 
informe do técnico municipal e na autorización da Deputación Provincial de Lugo. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por importe de cincuenta euros con 
setenta e un céntimos (50,71€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Antonio López Varela con D.N.I. número 34.218.626-P para o cerra-
mento de finca na rúa Ferrerías, lugar da Estación da Pobra do Brollón (referencia catastral 
001703200PH31A0001WU). 

2.- Na execución das obras darase estrito cumprimento as condicións que se sinalan no 
informe do técnico municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por importe de cincuenta e seis euros 
con noventa e seis céntimos (56,96€) que obra no expediente. 
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Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado, a autorización da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura e 
Turismo da Xunta de Galicia e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno Local que 
adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. José Antonio González Gallego con D.N.I. número 34.259.182-S para 
a canalización eléctrica soterrada ata a adega 17 do lugar de Abelaira parroquia de Vilachá da 
Pobra do Brollón. 

2.- Na execución das obras darase estrito cumprimento as condicións que se sinalan no 
informe do técnico municipal e na autorización da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura e 
Turismo da Xunta de Galicia. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por importe de corenta e nove euros 
con catorce céntimos (49,14€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado, a autorización da Deputación e o informe do técnico municipal, 
propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Luís Pedreira Balboa con D.N.I. número 34.228.796-N para a canali-
zación da cuneta no lugar de Santo Adrián, parroquia da Pobra do Brollón xunto á estrada 
Lu4707 da Pobra do Brollón por Saa á Casela (referencia catastral 27047A06700749000056). 

2.- Na execución das obras darase estrito cumprimento as condicións que se sinalan no 
informe do técnico municipal e na autorización da Deputación Provincial de Lugo. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por importe de corenta e sete euros con 
setenta e catro céntimos (47,74€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude da interesada e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Dna. María Azucena Sieiro Campos con D.N.I. número 22.751.696-G para 
a construción dun alpendre de 15 m2. na rúa sobreira desta vila (parcela 53 do polígono catas-
tral 16). 

2.- Na execución das obras darase estrito cumprimento as condicións que se sinalan no 
informe do técnico municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por importe de sesenta e oito euros con 
sesenta e oito céntimos (68,68€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude da interesada e o informe do técnico municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 
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1.- Autorizar a Dna. Sabela Facal Graña con D.N.I. número 32.836.705-L para a activi-
dade de secado de castaña á maneira tradicional e venda ao por maior no lugar de Parada de 
Montes, 17, parroquia de Parada de Montes. 

2.- Deberá darse estrito cumprimento as condicións que se sinalan no informe do técni-
co municipal. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros, carecerá de valor sen o previo pago da liquidación por importe de cento seis euros con 
catorce céntimos (106,14€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Visto o expediente promovido por Unión Fenosa Distribución S.A. con N.I.F. número A-
82.153.834 en virtude de instancia número 1.369/2009 de data 23 de xullo solicitando Licenza Municipal 
para a reforma do C.T. e R.B.T. na parroquia de Pinel, actividade sometida a avaliación de incidencia 
ambiental . 

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a trámite por De-
creto da Alcaldía da mesma data. 

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública, sen que se presentasen re-
clamacións, e incorporado o informe do arquitecto municipal. 

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que na memoria descrí-
bense 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 
cidadáns e a súa adecuación ó medio ambiente. 

CONSIDERANDO que a localización proposta é conforme co uso urbanístico asignado para a zona 
nas normas subsidiarias provinciais aprobadas pola Xunta de Galicia, non está en contradicción co dis-
posto en acordos e ordenanzas municipais sobre a materia, se respectan as distancias previstas e non 
existe actividade municipalizada con monopolio que resulte incompatible. 

CONSIDERANDO que na zona ou nas súas proximidades non concorren outras actividades análo-
gas xeradoras de efectos aditivos. 

Vistos o Decreto 133/2008 de 12 de xuño e demais disposicións concordantes de aplicación, pro-
poño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo: 

1.- Informar favorablemente a concesión de Licencia Municipal instada por Unión Feno-
sa Distribución S.A. para a reforma do C.T. e R.B.T. na parroquia de Pinel. 

2.- Dar traslado do expediente completo á Administración Autonómica para os efectos 
previstos no artigo 9 do referido Decreto. 

Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude da interesada propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

- Dar de baixa a licenza concedida no seu día a favor de Dna. Silvia Ferrín Parada con 
D.N.I. número 34.267.942-N para unha oficina bancaria na Avda. de Galicia 75 baixo desta 
vila. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

4º.- VAOS PERMANENTES . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude presentada pola interesada propoño a Xunta de Goberno Local que adopte o 
acordo seguinte: 
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1.- Autorizar a sinalización dun vao permanente solicitado por D. Rafael Castillo Reboi-
ro, con D.N.I. número 32.425.834-C na entrada do garaxe da vivenda sita na Avda. da Feira 
número 8 desta vila. 

2.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de pro-
piedade e sen prexuízos a terceiros, carecerá de valor sen o 
pagamento previo da liquidación por importe de vinte e catro 
euros e trinta e seis céntimos (24,36 €) 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade 
acordase a súa aprobación. 

5º.- PADRÓNS DE TAXAS MUNICIPAIS . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Visto o Padrón de taxas municipais que se indica, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción 
do seguinte acordo: 

1.- Aproba-los padróns correspondentes ao primeiro semestre de dous mil nove das ta-
xas de abastecemento de auga, recollida de lixo e sumidoiros cos resumes que se sinalan: 

2.- Facelos públicos mediante a súa publicación no taboleiro de edictos do concello por 
prazo de un mes a efectos de exame e reclamacións, considerándoos definitivamente aproba-
dos de non presentarse ningunha en dito prazo. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade se acorda a súa aprobación. 

6º.- IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 
Vistas as diversas solicitudes presentadas así como a documentación adxunta ás mesmas da 

que resulta que a súa antigüidade é superior ós 25 anos, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción 
do seguinte acordo: 

- Dar de baixa no imposto so-
bre Vehículos de Tracción Mecánica 
os seguintes vehículos e con efectos 
dende o exercicio que se sinala: 

Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

7º.- PUNTOS DE LUZ. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Vistas as diversas solicitudes presentadas propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o se-
guinte acordo: 

1.- Autorizar ós veciños que se relacionan para a colocación dos puntos de luz que se 
indican nos lugares que para cada un se sinalan. 

2.- Que, rematáda-las instalacións, o 
Concello se fará cargo do consumo, conserva-
ción e mantemento delas. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade se acorda a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Vista a solicitude presentada polo interesado e e informe do concelleiro delegado, propoño á Xun-
ta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

Concepto Importe 

Abastecemento de auga 27.859,24 

Recollida de lixo 28.642,80 

Sumidoiros 1.022,58 

Propietario D.N.I. Matrícula Efectos 

Vicente Rubio Jiménez 24.513.067-L V-8211BS 2011 

Solicitante Nº. Lugar Parroquia 

Morales Vega Rodríguez 1 A Fonte Abrence 

Mª Luisa Aira Armesto 2 A Lama Eixón 
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- Non autoriza-la colocación dun punto de luz no lugar da Labrada número 12, parroquia 
de Barxa de Lor solicitada por D. José Pérez Rego, con D.N.I. número 34.215.616-B por afec-
tar a un terreo particular. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

Non habendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión pola Presidencia cando son as nove horas horas 
e cincuenta minutos do mesmo día, de todo o cal eu, Secretario, dou fe. 

Así resulta do Borrador da Acta da Sesión a que me refiro, e para que conste ós 
efectos oportunos, e coa salvidade prevista no artigo 206 do Regulamento de Organi-
zación, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, expido a presente 
de orde e co visto e prace do Alcalde na Pobra do Brollón a dous de novembro de dous 
mil nove. 

v. e pr. 

O Alcalde, 

 

 

 



CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. 

 

 

RAFAEL CASTILLO REBOIRO, SECRETARIO DO 

CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. (LUGO). 
 

CERTIFICO.- Que pola Xunta de Goberno Local do Concello en sesión ordinaria cele-
brada o día vinte e nove de outubro de dous mil nove, adoptáronse os acordos que figuran no... 

 

...BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LO-

CAL DO CONCELLO O DÍA VINTE E NOVE DE OUTUBRO DE DOUS MIL NOVE. 

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Pobra do 
Brollón, sendo as nove horas do día vinte e nove de outubro de dous mil 
nove, e baixo a presidencia do Alcalde, José Luís Maceda Vilariño, reuní-
ronse os Concelleiros que se relacionan á marxe, en total coa Presidencia 
catro, para celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do Conce-
llo. 

Asiste como Secretario quen o é da Corporación, Rafael Castillo 
Reboiro, que dá fe do Acto. 

Sendo a hora indicada, pola Presidencia declárase aberta a sesión e éntrase no estudio da seguinte 

 

ORDE DO DÍA: 

 

1º.- CONTRATACIÓN DE OBRAS . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Habendo presentado a empresa Agrofibi S.L. a renuncia a executar a obra que se sinala e sendo 
a empresa que se indica a que presentou a seguinte mellor oferta, propoño á Xunta de Goberno Local 
que adopte o acordo seguinte: 

1.- Adxudicar a obra “Mellora na captación e condución de auga para o depósito muni-
cipal da Pobra do Brollón” á empresa Obraser Quiroga S.L. con N.I.F. número B-27.349.802 
representada por Dna. María Consolación Rivera Castro con D.N.I. número 34.255.421-A no 
prezo ofertado de cento corenta e dous mil euros (142.000€). 

2.- A empresa realizará obras complementarias sen custo para o concello por valor de 
trinta e seis mil setenta e tres euros con sesenta e oito céntimos (36.073,78€) a prezos do pro-
xecto. 

3.- Facultar á primeira Tenente de Alcalde para a sinatura do correspondente contrato. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Habendo presentado a empresa Agrofibi S.L. a renuncia a executar a obra que se sinala e sendo 
a empresa que se indica a que presentou a seguinte mellor oferta, propoño á Xunta de Goberno Local 
que adopte o acordo seguinte: 

1.- Adxudicar a obra “Mellora e acondicionamento do depósito municipal da Pobra do 
Brollón” á empresa Aglomerados y construcciones Valdeorras S.A. con N.I.F. número A-

José Luís Maceda Vilariño 

Manuel González Moreira 

Adoración Fernández González 

María Montserrat Macía Quiroga 
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32.008.039representada por D. Rafael Rodríguez González con D.N.I. número 34.940.685-M 
no prezo ofertado de noventa e oito mil euros (98.000€). 

2.- A empresa realizará obras complementarias sen custo para o concello por valor de 
catorce mil oitocentos noventa e dous euros con oito céntimos (14.892,08€) a prezos do pro-
xecto. 

3.- Facultar á primeira Tenente de Alcalde para a sinatura do correspondente contrato. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

2º.- XUSTIFICACIÓN DE ACHEGAS . 

+ Dáse conta da seguinte proposta do Alcalde: 

Vista a xustificación do gasto realizado con cargo á achega que se indica, propoño á Xunta de 
Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

- Aproba-la certificación única da obra de reforma da instalación de alumeado público 
en Salcedo por importe de vinte e un mil trinta e seis euros con no ve céntimos (21.036,09€), 
subvencionada polo INEGA dentro do programa de axudas encamiñadas a proxectos de aforro 
e eficiencia enerxética e de enerxías renovables. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

Non habendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión pola Presidencia cando son as nove horas e vin-
te minutos do mesmo día, de todo o cal eu, Secretario, dou fe. 

Así resulta do Borrador da Acta da Sesión a que me refiro, e para que conste ós 
efectos oportunos, e coa salvidade prevista no artigo 206 do Regulamento de Organi-
zación, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, expido a presente 
de orde e co visto e prace do Alcalde na Pobra do Brollón a catro de novembro de dous 
mil nove. 

v. e pr. 

O Alcalde, 

 

 

 



CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. 

 

 

 

 

 

RAFAEL CASTILLO REBOIRO, SECRETARIO DO 

CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. (LUGO). 
 

 

CERTIFICO.- Que pola Xunta de Goberno Local do Concello en sesión ordinaria cele-
brada o día seis de novembro de dous mil nove, adoptáronse os acordos que figuran no... 

 

...BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LO-

CAL DO CONCELLO O DÍA SEIS DE NOVEMBRO DE DOUS MIL NOVE. 

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Pobra do 
Brollón, sendo as nove horas do día seis de novembro de dous mil nove, e 
baixo a presidencia do Alcalde, José Luís Maceda Vilariño, reuníronse os 
Concelleiros que se relacionan á marxe, en total coa Presidencia catro, para 
celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello. 

Asiste como Secretario quen o é da Corporación, Rafael Castillo 
Reboiro, que dá fe do Acto. 

Sendo a hora indicada, pola Presidencia declárase aberta a sesión e éntrase no estudio da seguinte 

 

 

 

ORDE DO DÍA: 

 

1º.- CONTRATACIÓN DE OBRAS . 

Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Habendo presentado a empresa Aglomerados y construcciones Valdeorras S.A. a renuncia a exe-
cutar a obra que se sinala e sendo a empresa que se indica a que presentou a seguinte mellor oferta, pro-
poño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Adxudicar a obra “Mellora e acondicionamento do depósito municipal da Pobra do 
Brollón” á empresa Obraser Quiroga S.L. con N.I.F. número B-27.349.802 representada por 
Dna. María Consolación Rivera Castro con D.N.I. número 34.255.421-A no prezo ofertado de 
noventa e oito mil euros (98.000€). 

2.- A empresa realizará obras complementarias sen custo para o concello por valor de 
doce mil cento oitenta euros (12.180,00€) a prezos do proxecto. 

3.- Facultar á primeira Tenente de Alcalde para a sinatura do correspondente contrato. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

José Luís Maceda Vilariño 

Manuel González Moreira 

Adoración Fernández González 

María Montserrat Macía Quiroga 
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2º.- CONTA DE GASTOS . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a certificación de obra que se indica, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do se-
guinte acordo: 

1- Aproba-la certificación número 1 
da obra 52/2008 do Plan Provincial de 
Obras e Servizos “Saneamento no núcleo 
de poboación de Pousa (Saa)” co detalle 
que se sinala: 

2.- Facultar á Alcaldía para tódolos 
trámites precisos no cumprimento deste 
acordo. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade se acorda a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Vista a seguinte relación de gastos efectuados polo Concello, propoño á Xunta de Goberno Local 
a súa aprobación. 

Empresa Concepto Importe 

Seguro vehiculo 4212ggl, poliza  1.224,28 

Seguro vehiculo 0233ckp, poliza  01 525,01 

Recibo seguro vehículo LU-3097-X 1.070,85 

Recibo seguro vehículo matrícula B-3506-IJ 310,75 

Allianz, Compañia de Seguros S.A. 

Recibo seguro vehículo matrícula LU-4148-F 465,70 3.596,59 

Arenal Perfumerias Diverso material de limpeza  37,27 37,27 

Arte y Promociones Artisticas Actuación espectáculo Los Viajes de Marco Polo  608,00 608,00 

Mantemento ascensor casa cultura 142,54 

Mantemento ascensor mes xullo 2009 142,54 

Servizo de mantemento ascensor, Casa da Cultura 142,54 
Ascensores Enor S.A. 

Servizo mantemento ascensor casa cultura agosto  142,54 570,16 

Asociacion Artistica Atrezo Representación da obra A Voda no ciclo de teatro  900,00 900,00 

Auloce S.A. Servizos xurídicos 799,24 799,24 

Aguardente, azucar etc, recepción autocaravanas 131,32 
Autoservicio Unico Ro-El-Ma 

Coca-colas, fantas, platos, vasos, servilletas etc 93,52 224,84 

Bernardez Penas Ricardo Limpeza telón do escenario casa cultura a reintegr 50,00 50,00 

Bricoking S.L. Diverso material para ponte do Mazo, reintegrar a  50,90 50,90 

3 micrófonos, 1 mezclador micrófonos,  416,44 

Destructora de papel e CDs 638,00 C.P.U Computers S.L. 

Renovación antivirus NOD32 597,40 1.651,84 

Cafes Conti S.L. Bolsas surtidas para festa dos Guímaros 2009 a rei 25,01 25,01 

Cafeteria Rotonda Comida conductor revisión camión en Ourense 9,00 9,00 

Achegas F. propios B.C.L. M.A.P. Total 

Concello 12.566,60   12.566,60 

Deputación  12.566,60  12.566,60 

M.A.P.   25.131,21 25.131,21 

Total 12.566,60 12.566,60 25.131,21 50.266,41 
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Empresa Concepto Importe 

Renting ordenador oficinas mes de agosto 2009 50,00 

Renting ordenador oficinas mes outubro 2009 50,00 

Renting ordenador oficinas mes setembro 2009 50,00 
Caixa Renting, S.A. 

Renting ordenador oficinas mes xullo 2009 50,00 200,00 

Candido S.L. 5 tubos 10,00 

Candido S.L. Reintegro factura gasolina 25,00 35,00 

Casanova y Castor C.B. Vinte e dúas comidas banda música festa Corpus 308,00 308,00 

Pinchos función teatral Atrezo-Teatro 107,00 
Castro Fernandez Antonino 

Viño para actividade enterro da sardiña 25 de febr 59,92 166,92 

Castro Lopez Fernando Construir e colocar paneis interactivos en ruta se 7.598,00 7.598,00 

Castro Lopez Ramon Dous servizos de taxi festa Guímaros 2009 22,00 22,00 

Club Montaña Quixos Trofeo descenso augas bravas slalom 600,00 600,00 

Comercial Vehiculos Comerciales  Reparación camión lixo matrícula 4212GGL 551,48 551,48 

Comite Gallego Arbitros Futbol Honorarios arbitrales torneo fútbol sala entre os  500,00 500,00 

Construcciones Mero S. A. Obras con motoiveladora en Couso e explanada  1.582,24 1.582,24 

Franqueo correos mes setembro 2009 153,78 

Franqueo mes agosto 2009 170,56 

Franqueo mes maio 2009 169,98 

Franqueo mes xullo 2009 376,46 

Correos y Telegrafos S.A. 

Franqueo mes xuño 2009 580,66 1.451,44 

Curtidos Galaicos, S.L. Dous pares de botas para traballadores 54,57 54,57 

Obra Plan E Instalación acometida eléctirca  10.166,63 

Reparación iluminación na parroquia de Salcedo 259,84 Chaos Gonzalez Vicente 

Reparacións na iluminación pública 958,16 11.384,63 

Carteis grandes programas cooperación 2009 113,00 
Chuzos S.L. 

Carteis punto limpo 25,00 138,00 

Daysu Electricidade S.L. Instalacións eléctricas no Centro de Día 2.244,76 2.244,76 

Publicidade festa Corpus 2009 232,00 

Publicidade sobre o punto limpo 110,20 

Publicidade sobre o punto limpo 394,40 

Publicidade sobre punto limpo 394,40 

Suscrición do 01/07/09 a 30/09/09 91,95 

Suscrición do 01/07/09 a 31/07/09 48,00 

Suscrición o diario dende o 01-06 a 30-06-09 48,00 

Diario El Progreso 

Suscripción do 01/08/2009 ao 31/08/2009 48,00 

1.462,95 
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Empresa Concepto Importe 

Suscripcion mes de setembro 2009 48,00  

Suscripción o Diario dende o 01/05/09 ó 31/05/09 48,00 

 

Publicidade cata viño Vilachá 2009 278,40 

Publicidade da festa do Corpus 2009 417,60 

Publicidade punto limpo 81,20 
Diario La Voz de Galicia 

Publicidade sobre o punto limpo 491,84 1.269,04 

Anuncio de nomeamento de 2 auxiliares  78,90 

Anuncio de nomeamento de capataces 40,20 

Anuncio nomeamento de técnico local emprego 39,60 

Anuncio de nomeamento dun administrativo  38,85 

Edicto BOP concurso méritos persoal laboral  74,10 

Edicto BOP sobre licenza Unión Fenosa 21,00 

Edicto no BOP modificación de ordenanzas non 18,30 

Edicto modificacións de ordenanzas fiscais 15,15 

Edicto sobre bases traballador social 590,25 

Edicto sobre elección xuíz de paz titular 103,20 

Deputación de Lugo 

edicto en BOP sobre corrección de erro 47,10 1.066,65 

Estacion de Servicio Serpremiga Gasolina e aceite para vehículos municipais a rein 29,80 29,80 

Arrancador ELT AVS 100-1 reparacións iluminac 287,58 

Diverso material para reparación alumeado  1.678,78 

Dous proxectores arlus de 1000 W e 3 lámparas  92,60 

Lámparas e reactancias para alumeados 687,02 

Lámparas OSRAM e rollos cinta aislante 184,57 

Ferca Lugo S.L. 

Tubos Silvania e ganchos para iluminación pública 571,30 3.501,85 

Fermagri S.L. Doblar 14 tubos para iluminación pública a reinteg 15,00 15,00 

Fernandez Lopez Jose Actuación do dúo Bandoleón en festa San Vitoiro 464,00 464,00 

Claveles festa dos Guimaros 2009 101,65 
Fernandez Veiga Yolanda 

Tres ramos de flores para volta ciclista do día 13 80,25 181,90 

Diverso material ferraxería reparacións averías au 396,80 
Ferreteria Davila S. L. 

Diverso material para reparacións de averías de au 503,07 899,87 

4 sacos de cemento e disco de widia para obra de E 44,78 

Bombillas e cinta señalización para Protección Civ 32,42 

Catorce tubos de formigón para Piño 86,07 

Cinco tubos formigón camiño Canedo 30,74 

Ferreteria Rivera C.B. 

Cincuenta e nove sacos de cemento e un conector gr 285,19 

3.926,28 
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Empresa Concepto Importe 

Dez tubos camiño Canedo 59,16 

Corenta e dous tubos formigón e vinteoito sacos ce 540,73 

Dezasete sacos de cemento para obras 81,84 

Diverso material de ferraxería para realizar traba 123,31 

Diverso material ferraxería para almacén 52,78 

Diverso material ferraxería para almacén 144,79 

Diverso material ferraxería para reparación Campo  26,97 

Diverso material ferraxería para reparacións averí 52,32 

Diverso material ferraxería para reparacións averí 72,36 

Diverso material ferraxería para reparacións averí 81,72 

Diverso material ferraxería reparacións no colexio 56,63 

Diverso material obras en  Lamaigrexa 19,26 

Diverso material para almacén 125,98 

Diverso material para obra en Mazo 101,92 

Diverso material para obras den Vilarmao 89,56 

Diverso material para obras en Lamaigrexa 164,37 

Diverso material para reparacion de iluminación pú 19,72 

Diverso material para reparacións averías augas 196,66 

Diverso material para reparacións campo de futbol 115,93 

Diverso material para reparacións de augas en Lour 37,73 

Diverso material para reparacións no colexio 48,74 

Diverso material para reparacións no colexio 165,98 

Diverso material reparacións Colexio 18,15 

Diverso material reparacións local Protección Civi 19,26 

Materiais de ferraxería para obras plaia fluvial 21,00 

Materiais de ferraxería para reparacións augas 103,90 

Materiais de ferraxería para reparacións en Centro 174,12 

Materiais de ferraxería para reparacións no colexi 46,63 

Materiais de ferraxería para traballos en almacén 70,39 

Oito sacos de cemento e tres platinas para punto l 49,47 

Oito tubos formigón para punto limpo Outara 63,57 

Perliescayola para campo fútbol 40,72 

Pintura, brochas e sacos de cal para pintar pontes 324,48 

Sete tubos de formigón para Lourente 55,62 

 

Unha fouce para camión lixo 14,96 
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Vinte e catro pares de guantes para Guímaro Motor 50,11  

Vinte metros de manguera para iluminación pública 16,24 

 

Ferreteria-Bazar "Cancela" Cambio de pechadura, Casa da Cultura, Reintegro  29,00 29,00 

Formación e Intervencion  Curso manualidades mes xuño 16 horas 448,00 448,00 

Gaia Gestion Deportiva S.L. Curso de natación de novembro 2008 a abril 2009, 2 476,10 476,10 

Gasoleo para tractores municipales 773,49 

Gasóleo tractores desbroces 719,28 Gasogal 

Gasóleo tractores desbroces 854,00 2.346,77 

Gasoleo calefacción Centro Día 540,00 

Gasoleo calefacción Concello 2.080,00 Gasoleos de Monforte S.L. 

Gasóleo calefacción Concello servido no ano 2008 1.920,00 4.540,00 

Adecuación de instalacións de bombeo en Loureiro 7.746,80 

Reparación bomba de impulsión en Loureiro 2.044,07 Gestagua S.A. 

Sustitución de rodamentos e reténs de bombas de im 1.188,47 10.979,34 

Goma S.L. Mil bolígrafos lanois para festa dos Guímaros 1.183,20 1.183,20 

Diverso material obras urbanas 371,20 

Diverso material para obras na rúa a Peza 1.496,40 Gonzalez Alvarez Manuel 

Diverso material para obras no medio rural 1.502,20 3.369,80 

Grafica de Asturias S.L. Setenta expedientes licenza celebracións de festex 152,08 152,08 

Tubo galvanizado obras Ponte do Xil, reintegrar a  30,03 
Hierros Losada S. L. 

Tubos para obras ponte xunto Area recreativa. A re 129,50 159,53 

Hnos. Sanchez Pontenova S.L. Cambio de aceite e filtros tractor matrícula E1237 667,09 667,09 

Carteles festa anos 70-80, e selos rexistros de sa 331,76 

Diverso material oficinas 499,96 Imprenta Gran Pasaje C.B. 

Mil cicocentos sobres 104,40 936,12 

Inserción publicitaria correspondente o mes de mai 140,67 

Inserción publicitaria mes abril 2009 140,67 

Inserción publicitaria mes agosto 2009 140,67 

Inserción publicitaria mes xullo 2009 140,67 

Ineditor Grupo Towers S.L. 

Inserción publicitaria mes xuño 2009 140,67 703,35 

Interpark Ing Hispania S.A. Reintegro a Rafael Castillo pago parking por asist 7,75 7,75 

Jolper Musica S.L. Diverso material para escola música 2.155,00 2.155,00 

Cloro depuradoras 535,57 

Cloro para depuradoras 535,57 Lincold Iberica S. L. 

Hipoclorito para depuradoras de augas 535,57 1.606,71 
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Empresa Concepto Importe 

Chandal e panka para Carlos Mariño físico-culturis 160,08 
Lopez Lago Maria Teresa 

Diverso material deportivo 206,48 366,56 

Lopez Olmo Angel Iroxil barniz exterior 580,00 580,00 

Asistencia técnica como arquitecto aplicación norm 1.815,39 

Asistencia Técnica como arquitecto dende o día 01/ 1.815,39 

Asistencia técnica coo arquitecto para aplicación  1.815,39 

Asistencia técnica o Concello mes setembro 2009 co 1.815,39 

Honorarios asistencia técnica como arquitecto plic 1.815,39 

Honorarios proxecto obra reparación vías municipai 434,06 

Honorarios redacción porxecto obras de rexeneració 828,06 

Lopez Otero Xose Lois 

Honorarios redacción proxecto  obras Rexeneración  1.034,45 11.373,52 

Cargando pedra en Pinel e tubos en Outara explanad 243,60 

Conexión auga na igrexa de Saa 522,00 

Traballos con retroescavadora averías de augas en  446,60 

Traballos con retroescavadora en averías de augas 1.015,00 

Traballos con retroescavadora en Lamaigrexa e Forn 446,60 

Traballos con retroescavadora en Outara, área recr 446,60 

Traballos con retroescavadora limpando cuneta en S 203,00 

Lopez Parada Jose Manuel 

Traballos realizados no campo da festa de Outara 243,60 3.567,00 

Lopez Rivadeneira Manuel Jose Actuación trío musical II festa dos Guímaros 638,00 638,00 

Losada Losada Jose Manuel Estructura de castaño para taboleiro de anuncios 493,00 493,00 

Maceda Gallego Jose Clases de percusión e baile xuño 2009 391,81 391,81 

Maderas Castro S.L. Taboleiros de madeira para actividades culturais e 131,71 131,71 

Mantenimientos Piñon y Asociados Reparacións caldeira calefacción Concello 224,32 224,32 

Manuel Lopez Lopez S.L. Materiais e mao de obra instalación puntos luz en  2.292,81 2.292,81 

Comida para concentración autocaravanas 267,50 
Martinez Coutado 

Productos para comida concentración autocaravanas 267,50 535,00 

Mato Castro Salvador Comidas contencioso administrativo operario lixo a 58,00 58,00 

Montes Pombo Andres Diverso material para escola música 1.203,06 1.203,06 

Narom S.L. Certificación nº 1 POs 2008 obra nº 52 Saneamento  50.266,41 50.266,41 

Dúas cubertas rodas camión lixo 791,61 

Reparación roda  camión lixo, reintegrada a Jaime  34,80 Novoa Rodriguez Diego 

Reparación roda camión lixo matricula C-0522-AW 23,20 849,61 

Nuñez Diaz  Antonio Doce pilas A-4 para aparato analítica de augas a r 9,60 9,60 

Opaga S.L. Certificación nº 1 e derradeira da obra Reparación 17.204,38 91.025,64 



 

 8

Empresa Concepto Importe 

Certificación nº 1 e derradeira da obra Rexeneraci 32.820,55  

Certificación nº 1 e derradeira da obra Rexeneraci 41.000,71 

 

Serivizos autobús cata Viño Vilachá 2009 743,65 

Servizos autocar Aquapark e viaxes autocaravanas a 716,90 

Servizos autocar praias verán 2009 1.348,20 

Servizos de autocar II festa dos Guímaros 743,65 

Palacios Bus S.L. 

Servizos de autocar praias verán 2009 1.348,20 4.900,60 

1 bomba auga VRL-190 de 5,5 CV.  2.266,64 
Parada Veiga Domingo 

Diverso material para reparacións augas 908,28 3.174,92 

Retén e chave de paso para augas a reintegrar a Ma 76,51 
Paz Soilan Angela 

Selo mecánico e chave espera 76,51 153,02 

Perez Rodriguez Iban Clases acordeón e linguaxe musical xuño 2009 615,77 615,77 

Perez Vega Angel Oito pilas para reintegrar a Elvira Martinez de Ma 24,00 24,00 

Producciones Musicales Antolin  Instalación iluminación campo festa Corpus 2009 1.169,28 1.169,28 

Quintiaes Alves Jose Augusto Jose Augusto Alves, servicio de taxi ii festa dos  19,20 19,20 

Bobina de papel, dosificador industrial, DG 20 S.E 441,50 

D-2000 e 2 gerba limón 399,04 

DC-90 274,92 

DC-90 274,92 

Trinta envases limpiador multiuso e 10 de LM-10 321,90 

Trinta unidades de limpiador multiuso 241,86 

Quivacolor 

Unidade de cinco Kg. de biofosas 350,78 2.304,92 

Radio Principal de Monforte Publicidade Ballet Ruso 115,30 

Radio Principal de Monforte Publicidade deportiva 30,67 

Radio Principal de Monforte Publicidade deportiva 30,67 

Radio Principal de Monforte Publicidade deportiva mes setembro 2009 30,67 

Radio Principal de Monforte Publicidade Maxia nas Comarcas 259,26 466,57 

Ramon Rodriguez Otero S. L. Aspersor campo de fútbol a reintegrar a Jesús Fern 17,95 17,95 

Plafón redondo 32,29 
Raul E Hijos S. L. 

Timbre sin fíos para centro de día a reintegrar a  12,70 44,99 

Afilado de cadeas e reparar campana enbrague desbr 81,08 

Chaves de tubo, guantes e outros para desbroces 44,85 

Diverso material para debrozadora e podadora 226,22 

Diverso material para desbroce vías Deputación 934,96 

Recambios Trm, S.L. 

Diverso material para desbroces en carreteras Depu 1.021,59 

4.148,70 
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Diverso material reparacións maquinaria desbroces 170,98 

Dous pantalóns, chaquetas, botas e guantes 631,39 

Motor hidraulico para desbrozadora tractor 744,72 

Reparación maquinaria desbroces vías Deputación 155,44 

 

Reparacións desbrozadora e podadora 137,47 

 

Recuperacion de Rodas E Madeira  Recollida de residuos municipais voluminosos do pu 1.433,96 1.433,96 

Repsol Directo S.A. Gas-oil vehículos municipais 1.340,17 1.340,17 

Repugal S.L. Cinco grabación fundas obreiros 43,50 43,50 

Comercial Agricola O Agro, 6 Unidades de Prunus Pi 539,99 
Rodriguez Rodriguez Josefa 

Comercial Agricola O Agro, Roundup e Antitopos 35,40 575,39 

Rodriguez Rodriguez Rocio Vinte e oito racións de polvo cata viño Vilachá 20 179,76 179,76 

Rodriguez Santolhao Judit Diverso material oficina 321,75 321,75 

Sarriana de Extintores S.L. Revisións de extintores 156,60 156,60 

Sercoysa Proyectos y Obras S.A. Honorarios dirección obra nº 52 cert. 1 POS 2008 S 2.164,32 2.164,32 

Setramur S.L. Señalizacións verticais 503,63 503,63 

Seur Transporte Escola de música 51,82 51,82 

Mantemento fotocopiadora modelo IR3170CI 162,53 

Mantemento fotocopiadora nº IR3170C 249,25 

Mantemento fotocopiadoras 110,61 
Sistemas de Oficina de Lugo S.A. 

Mantemento fotocopiadoras 280,30 802,69 

Tratamento de residuos sólidos mes agosto 2009 3.603,21 

Tratamento de residuos sólidos urbáns mes  xullo 2 2.772,67 

Tratamento de residuos sólidos urbáns mes xuño 200 2.239,03 
Sogama 

Tratamento residuos sólidos mes setembro 2009 2.517,88 11.132,79 

Gas-oil vehículos  municipais mes xullo 2009 1.175,84 

Gasolina e gasóleo vehículos mes agosto 2009 950,05 

Gasolina vehículos municipais mes xuño 2009 857,61 
Solred S.A. 

Suministro de gasolina vehículos municipais, mes d 881,76 3.865,26 

Sucesores de Anacleto Lopez S.L. Bata para limpiadora 11,50 11,50 

Dez tornillos aglomerado e dous tubos de resina de 29,13 
Suministros B.P.C.,S.L. 

Unha funda serigrafiada para traballador 27,87 57,00 

Aluguer de xenerador 394,86 

Aluguer martillo eléctrico e taladro 30,16 

Espuma poliuterano para obras na ponte do Xil, rei 71,13 

Suministros Gallegos S.L. 

Funda e botas para traballador 70,18 

657,49 
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 Presostato compresor trifasico reparación depurado 91,16  

I.T.V camión lixo matrícula 4212GGL a reintegrar a 54,90 

I.T.V. vehículo motobomba matrícula C-5443-BB 54,90 

ITV vehículo B-3506-IJ, reintegro a Manuel Jurjo Q 31,90 

ITV vehículo C-0522-AW 54,90 

ITV vehículo matrícula LU-2996-N 43,35 

Supervision y Control (I.T.V.) 

ITV vehículo matrícula LU-3097-X 54,90 294,85 

Talleres Emabe S.L. Reparación desbrozadora 2.080,96 2.080,96 

Recibo ADSL emisora municipal 176,41 

Recibo ADSL emisora municipal 176,41 

Recibo ADSL emisora radio 176,41 

Recibo ADSL radio municipal 176,41 

Recibo teléfono 982430001 300,13 

Recibo teléfono 982430001 328,51 

Recibo teléfono 982430001 355,13 

Recibo teléfono 982430001 360,45 

Recibo teléfono 982430001 398,83 

Recibo teléfono 982430158 26,37 

Recibo teléfono 982430158 26,37 

Recibo teléfono 982430158 26,37 

Recibo teléfono 982430158 taxis 26,37 

Recibo teléfono 982430361 346,87 

Recibo teléfono 982430361 347,75 

Recibo teléfono 982430361 349,29 

Recibo teléfono 982430361 fax 378,13 

Recibo teléfono 982430447 16,83 

Recibo teléfono 982430447 18,84 

Recibo teléfono 982430447 24,69 

Recibo teléfono 982430447 27,28 

Recibo teléfono 982430447 27,44 

Recibo teléfono 982430504 129,87 

Recibo teléfono 982430504 129,87 

Recibo teléfono 982430504 129,87 

Recibo teléfono 982430519 89,06 

Telefonica de España 

Recibo teléfono 982430519 89,39 

6.375,37 
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Recibo teléfono 982430519 90,67 

Recibo teléfono 982430519 protección civil 89,47 

Recibo teléfono 982430527 67,31 

Recibo teléfono 982430527 79,18 

Recibo teléfono 982430527 137,64 

Recibo teléfono 982430527 147,82 

Recibo teléfono 982430546 16,13 

Recibo teléfono 982430546 19,41 

Recibo teléfono 982430546 19,84 

Recibo teléfono 982430546 29,38 

Recibo teléfono 982430546 32,07 

Recibo teléfono ADSL 982430504 129,87 

Recibo teléfono ADSL 982430527 91,88 

Recibo teléfono ADSL emisora radio 176,41 

Recibo teléfono fax ADSL 982430361 343,32 

Recibo teléfono local protección civil 982430519 89,38 

Recibo teléfono taxi 982430158 26,37 

 

Recibo teléfono 982430504 129,87 

 

Recibo  12 líneas móbiles 430,68 

Recibo 12 líneas móbiles 454,24 

Recibo teléfonos móbiles 385,04 
Telefonica Moviles España S.A. 

Rrecibo móbiles 12 líneas 461,17 1.731,13 

Transporte toner fotocopiadora 4,06 

Transporte toner fotocopiadora 4,06 Transportes Martinez Souto S.L. 

Transporte toner para fotocopiadora biblioteca 4,06 12,18 

Publicidade deportiva 69,60 

Publicidade deportiva 69,60 

Publicidade deportiva mes setembro 69,60 
Tv7 Monforte 

Publicidade deportiva mes xullo 2009 69,60 278,40 

Recibo de enerxía bombeo auga Domiz 3.197,01 

Recibo enerxía depuradora domiz 134,77 

Servizo electrico Domiz depuradora 104,41 

Servizos de suministro en Domiz depuradora 123,68 

Servizos electricos Domiz depuradora 122,87 

Union Fenosa S.L. 

Servizos electricos Domiz depuradora 2.912,84 

42.424,68 
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Recibo enerxía grupo escolar 328,55 

Recibos de enerxía 824,36 

Recibos enerxía casa consistorial, casa cultura, a 11.985,50 

Recibo enerxía bombeo Domiz 2.338,80 

Recibo enerxía eléctrica colexio 301,33 

Recibo enerxía eléctrica estación bombeo Domiz 3.006,81 

Recibo enerxía Grupo Escolar 189,98 

Recibos enerxía 14.086,51 

 

Unión Fenosa recibos enerxía 2.767,26 

 

6 comidas tribunal auxiliares biblioteca e oficina 60,00 

Cinco comidas tribunal auxiliares administrativos 62,00 

Restaurante As Viñas, 6 comidas tribunal  72,00 
Valcarcel Casanova Maria 

Seis comidas tribunal capataces 90,00 284,00 

Veloso Cachaldora Jesus Cerradura para campo de fútbol, reintegrar a Jesús 20,00 20,00 

Bateria de 75 Ah. para camión lixo matrícula C-052 93,38 

Luna lateral dereita tractor LU-103607-VE 91,76 

Reparación camión lixo matrícula C-0522-AW 397,81 

Reparación carroceta contra incendios matrícula C- 69,02 

Reparación carroceta contra incendios matrícula LU 216,92 

Reparación carroceta contraincendios matrícula LU- 4.232,75 

Reparación furgoneta matrícula LU-1317-J 53,77 

Reparación remolque vehículos 33,36 

Reparación tractor desbroces matrícula E-1237-BFG 52,84 

Reparación tractor matrícula E1237BFG 144,35 

Reparación tractor matrícula LU-103607-VE 290,46 

Reparación tractor matrícula LU-103607-VE 303,86 

Reparación tractor municipal matrícula E-1237-BFG 504,45 

Reparación tractor Zetor 461,89 

Reparación Land Rover matrícula LU-4148-F 70,06 

Reparación vehículo Niva matrícula B-3506-IJ 128,20 

Vidal Nogueira Juan Luis 

Reparar cámaras rodas remolque turismo 49,60 7.194,48 

Diverso material de limpeza para punto limpo a rei 8,00 

Papel hixienico a reintegrar José Simal Gándara 10,00 

Tres paquetes de papel hixiénico 10,50 28,50 
Vide Chaos Filomena 

Dúas botellas butano para campo fútbol, reintegrar 21,20 42,40 
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Vila Casas Amancio Supermercado Amancio e Ana, 2 bombonas 21,20  

Wurth S. L. Mantemento programa informático rexisto entrada e  267,28 267,28 

Edicto en DOG sobre licenza a Unión Fenosa Distrib 102,98 

Taxa dilixenciado de libro 4,87 Xunta de Galicia 

Taxa sobre permiso inicio actividade 140,43 248,28 

Zhou Jian Lai Vinte chal de señora e catorce corbatas señor esco 88,00 88,00 

Total 343.651,18 343.651,18 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

3º.- CONVENIO COS VECIÑOS DE EIXÓN. 

Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Á vista do convenio subscrito no seu día coa Asociación de Veciños San Xurxo de Eixón en cum-
primento do acordo do Pleno de doce de marzo de dous mil sete, propoño a adopción do acordo seguin-
te: 

1.- Modificar o convenio entre o concello e a Asociación de veciños San Xurxo de Eixón asinado 
o oito de febreiro de dous mil sete engadindo ao final do mesmo un novo paragrafo que diga: 

A duración deste convenio e da cesión do edificio será de cinco anos ata o trinta e un 
de decembro de dous mil catorce, prorrogándose por anos naturais salvo denuncia de calquera 
das partes con dous meses de antelación. 

2.- Facultar á Alcaldía para tódolos trámites precisos no cumprimento de este acordo e 
expresamente para a sinatura dun novo convenio. 

3.- Dar conta desde acordo ó Pleno na próxima sesión que celebre. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

4º.- AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR OBRAS NO EDIFICIO DA ESCOLA DE EIXÓN. 

Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Vista a solicitude do interesado, propoño a adopción do seguinte acordo: 

1.- Autorizar á Asociación de Veciños San Xurxo de Eixón para realizar obras de reno-
vación da cuberta e acondicionamento dunha planta do edificio da Casa Escola de Eixón de 
propiedade municipal. 

2.- Dar conta desde acordo ó Pleno na próxima sesión que celebre. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

5º.- COMPROMISO COA DEPUTACIÓN PROVINCIAL . 

Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Para que a Deputación autorice a condución de auga baixo as súas estradas compre que o con-
cello adquira o compromiso de trasladar á súa costa as conducións cando sexa necesario. Consonte co 
anterior, propoño que se adopte o acordo seguinte: 

1.- Comprometerse a que en caso de ser necesario o traslado da condución de auga 
potable polo ensanche ou outras necesidades da estrada CP-4701, esta se fará a costa do 
concello. 

2.- Facultar á Alcaldía para tódolos trámites precisos no cumprimento de este acordo. 
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Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

Non habendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión pola Presidencia cando son as nove horas e trin-
ta minutos do mesmo día, de todo o cal eu, Secretario, dou fe. 

Así resulta do Borrador da Acta da Sesión a que me refiro, e para que conste ós 
efectos oportunos, e coa salvidade prevista no artigo 206 do Regulamento de Organi-
zación, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, expido a presente 
de orde e co visto e prace do Alcalde na Pobra do Brollón a dezaoito de novembro de 
dous mil nove. 

v. e pr. 

O Alcalde, 

 

 

 



CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. 

 

 

RAFAEL CASTILLO REBOIRO, SECRETARIO DO 

CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. (LUGO). 
 

CERTIFICO.- Que pola Xunta de Goberno Local do Concello en sesión ordinaria cele-
brada o día vinte e sete de novembro de dous mil nove, adoptáronse os acordos que figuran 
no... 

 

...BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LO-

CAL DO CONCELLO O DÍA VINTE E SETE DE NOVEMBRO DE DOUS MIL NOVE. 

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Pobra do 
Brollón, sendo as nove horas do día vinte e sete de novembro de dous mil 
nove, e baixo a presidencia do Alcalde, José Luís Maceda Vilariño, reuní-
ronse os Concelleiros que se relacionan á marxe, en total coa Presidencia 
catro, para celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do Conce-
llo.  

Asiste como Secretario quen o é da Corporación, Rafael Castillo 
Reboiro, que dá fe do Acto. 

Sendo a hora indicada, pola Presidencia declárase aberta a sesión e éntrase no estudio da seguinte 

 

ORDE DO DÍA: 

 

1º.- CERTIFICACIÓN DE OBRA . 

Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo:. 

Vista a certificación de obra que se indica, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do se-
guinte acordo: 

- Aproba-la certificación número 2 e úl-
tima da obra 52/2008 do Plan de Cooperación 
ás Obras e Servizos Municipais para 2008, 
“saneamento no núcleo de poboación de Pou-
sa (Saa)” co detalle que se sinala: 

Sometida a votación a anterior proposta, por 
unanimidade se acorda a súa aprobación. 

2º.- CONTRATACIÓN DE OBRA . 

Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Visto o expediente de contratación da obra que se indica, propoño á Xunta de Goberno Local que 
adopte o acordo seguinte: 

1.- Adxudicar a obra de “saneamento do núcleo de poboación de Santalla de Rei, 2ª fa-
se” incluída no Plan Complementario de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais para 
2009 á empresa Excavaciones Goni S.L. con C.I.F. número B-27.191.865 representada por D. 

José Luís Maceda Vilariño 

Manuel González Moreira 

Adoración Fernández González 

María Montserrat Macía Quiroga 

Achegas F. propios B.C.L. M.A.P. Total 

Concello 344,50   344,50 

Deputación 344,50   344,50 

M.A.P.   689,00 689,00 

Total 689,00  689,00 1.378,00 
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Antonio González Iglesias con D.N.I. número 76.624.199-K no prezo ofertado de trinta e un mil 
seiscentos noventa e un euros con oito céntimos (31.691,08€). 

2.- A empresa adxudicataria realizará obras complementarias sen custo para o concello 
por un valor, a prezos do proxecto de tres mil cento trinta e catro euros con vinte e nove cénti-
mos (3.134,29€). 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

3º.- OPERACIÓN DE TESOURERÍA. 

Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Vistas as necesidades de liquidez do concello e as ofertas presentadas por diversas institucións 
financeiras, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Contratar co Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria unha operación de crédito 
coas seguintes características: 

2.- Facultar á Alcaldía para tódolos 
trámites precisos no cumprimento de este 
acordo e expresamente para a sinatura do 
correspondente contrato de crédito. 

Sometida a votación a anterior propos-
ta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

4º.- SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN . 

Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

O concello ten un polideportivo que na actualidade se atopa en mal estado e que precisaría gran-
des e custosas reformas para mellorar ó mesmo tempo a súa seguridade. 

A realización da obra de Rehabilitación do Pavillón do Concello é unha necesidade para a presta-
ción de servizos por parte do Concello pola nula existencia de espazos axeitados para a práctica deporti-
va, polo que propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Solicitar unha achega por importe de catrocentos setenta mil trescentos cincuenta e 
sete euros con oitenta e oito céntimos (470.357,88€), a Deputación Provincial de Lugo para a 
realización da obra de “Rehabilitación do Pavillón Deportivo Municipal”. 

2.- Facultar á Alcaldía para tódolos trámites precisos para o cumprimento deste acordo. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade se acorda a súa probación. 

Non habendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión pola Presidencia cando son as nove horas e trin-
ta minutos do mesmo día, de todo o cal eu, Secretario, dou fe. 

Así resulta do Borrador da Acta da Sesión a que me refiro, e para que conste ós 
efectos oportunos, e coa salvidade prevista no artigo 206 do Regulamento de Organi-
zación, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, expido a presente 
de orde e co visto e prace do Alcalde na Pobra do Brollón a dez de decembro de dous 
mil nove. 

v. e pr. 

O Alcalde, 

 

 

 

Importe 120.000,00€ 

Duración Un ano 

Tipo de xuros Euríbor trimestral máis 0,95% 

Comisión de apertura 120,00€ 

Outras comisións Ningunha 



CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. 

 

 

RAFAEL CASTILLO REBOIRO, SECRETARIO DO 

CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN. (LUGO). 
 

CERTIFICO.- Que pola Xunta de Goberno Local do Concello en sesión ordinaria cele-
brada o día dezaoito de decembro de dous mil nove, adoptáronse os acordos que figuran no... 

 

...BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LO-

CAL DO CONCELLO O DÍA DEZAOITO DE DECEMBRO DE DOUS MIL NOVE. 

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Pobra do 
Brollón, sendo as nove horas do día dezaoito de decembro de dous mil nove, 
e baixo a presidencia do Alcalde, José Luís Maceda Vilariño, reuníronse os 
Concelleiros que se relacionan á marxe, en total coa Presidencia catro, para 
celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello.  

Asiste como Secretario quen o é da Corporación, Rafael Castillo 
Reboiro, que dá fe do Acto. 

Sendo a hora indicada, pola Presidencia declárase aberta a sesión e éntrase no estudio da seguinte 

 

ORDE DO DÍA: 

 

1º.- APROBACIÓN , NO SEU CASO, DE ACTAS ANTERIORES . 

Por unanimidade se acorda a aprobación das actas das sesións celebradas pola Xunta de Goberno 
Local os días quince e vinte e nove de outubro e seis e vinte e sete de novembro de dous mil nove. 

2º.- RECIBOS DE RECOLLIDA DE LIXO . 

+ Dáse conta da seguinte proposta da terceira Tenente de Alcalde: 

Resultando acreditado que a D. José Pardo Pardo se lle viña facturando o servizo de recollida de 
lixo sen que gozase dise servizo, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

- Deixar sen efecto os recibos de lixo a nome de D. D. José Pardo Pardo con D.N.I. 
34.144.998-A polo seu domicilio no lugar de Vilarmao, parroquia de Castroncelos emitidos 
dende o segundo trimestre de dos mil dous ata o primeiro semestre de dous mil nove ambos 
incluídos. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

3º.- LICENZAS. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado, o informe do arquitecto municipal e a autorización da Deputación, 
propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Manuel Dacal Rivera con D. N.I. número 34.249.519-N para a cons-
trución dunha rampla no acceso á súa vivenda no lugar de Tudriz, parroquia de Lamaigrexa 
xunto á estrada LU-2701 da Pobra do Brollón por Parada dos Montes a Folgoso do Caurel. 

José Luís Maceda Vilariño 

Manuel González Moreira 

Adoración Fernández González 

María Montserrat Macía Quiroga 
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2.- Na execución das obras darase cumprimento as condicións que no seu informe 
sinala o técnico do concello así como ás que resultan da autorización da Deputación Provincial 
de Lugo. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o pago previo da liquidación por importe de cincuenta euros con ca-
torce céntimos (50,14€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do arquitecto municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a D. Manuel López Balboa con D. N.I. número 34.257.697-W para a repa-
ración da cuberta dun alpendre existente no lugar de Avenida de Bóveda, parroquia de Piño 
(parcela 13 do polígono catastral 10). 

2.- Na execución das obras darase cumprimento as condicións que no seu informe si-
nala o técnico do concello. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o pago previo da liquidación por importe de oitenta e seis euros con 
catorce céntimos (86,14€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude da interesada e o informe do arquitecto municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Dna. Luz Rodríguez Darriba con D. N.I. número 34.143.674-J para a re-
habilitación da cuberta da vivenda existente no lugar de Martul 10, parroquia de Castroncelos 
(referencia catastral 001000200PH31A0001IU). 

2.- Na execución das obras darase cumprimento as condicións que no seu informe si-
nala o técnico do concello. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o pago previo da liquidación por importe de mil oitenta e un euros 
con catorce céntimos (1.081,14€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do arquitecto municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

- Autorizar a D. Rafael Castillo Reboiro con D.N.I. número 32.425.834-C a primeira ocu-
pación do edificio situado no número 8 da Avda. da Feira (antes rúa Calvo Sotelo) na Pobra do 
Brollón.. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do arquitecto municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

- Autorizar a D. David López Goyanes con D.N.I. número 76.616.236-Q a primeira ocu-
pación do edificio situado no número 12 da Avda. da Pobra en Estación 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 
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+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Vista a solicitude do interesado e o informe do arquitecto municipal, propoño á Xunta de Goberno 
Local que adopte o acordo seguinte: 

1.- Autorizar a Lugo-Canal S.L. con N.I.F. número B-27.280.478 representada por D. 
Enrique López Varela con D. N.I. número 33.331.765-G para a rehabilitación da cuberta do 
Centro de Saúde da Pobra do Brollón na rúa da Peza s/n. 

2.- Na execución das obras darase cumprimento as condicións que no seu informe si-
nala o técnico do concello. 

3.- Esta licenza, que se concede salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a tercei-
ros carecerá de valor sen o pago previo da liquidación por importe de oitocentos cinco euros 
con noventa e catro céntimos (805,94€) que obra no expediente. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

+ Dáse conta da seguinte proposta da Tenente de Alcalde Delegada de Urbanismo: 

Visto o expediente tramitado a instancia de Unión FENOSA Distribución S.A. con N.I.F. número 
A-82.153.834, que solicita a regulamentaria licenza municipal para a reforma do C.T. e R.B.T. na parro-
quia de Pinel deste termo, e 

Resultando: Que admitido a tramite, procedeuse a realizar información pública co resultado que 
consta, incorporando os preceptivos informes técnicos e o da Corporación Municipal. 

Resultando: Que elevado á Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, este orga-
nismo, con data 1 de decembro de 2009 informa que non procede o trámite de avaliación de incidencia 
ambiental establecendo unha serie de recomendacións. 

Resultando: Que o lugar do emprazamento non está en contradición coas Ordenanzas ou acor-
dos municipais sobre o particular. 

Considerando: Que na tramitación deste expediente observáronse as prescricións legais de apli-
cación. 

Considerando: Que a Xunta de Goberno Local ten por delegación a competencia para outorga-la 
licenza solicitada, propoño a adopción do seguinte acordo: 

1.- Concede-la Licenza Provisional que se solicita. 

2.- Deberanse cumpri-las observación e medidas correctoras que no seu informe sinala 
a Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente e o técnico municipal 

3.- Non se poderá empeza-lo exercicio da mencionada actividade ata a concesión da li-
cenza definitiva, para o que é indispensable o levantamento da acta de comprobación que o 
interesado deberá solicitar a este Concello, e que terá que ser favorable, acompañando á soli-
citude o certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a con-
formidade das mesmas cos termos desta licenza. 

4.- Esta licenza que se outorga salvo dereitos de propiedade e sen prexuízos a terceiros 
carecerá de valor sen o pagamento previo da cantidade a que ascenden as taxas e impostos 
municipais segundo liquidación practicada pola intervención municipal por un importe total de 
catrocentos oitenta euros con trinta e oito céntimos (480,38€). 

Sometida a votación a anterior proposta por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

4º.- COMPROMISO COA DEPUTACIÓN PROVINCIAL . 

Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía: 

Para que a Deputación autorice a condución da rede de sumidoiros baixo as súas estradas com-
pre que o concello adquira o compromiso de trasladar á súa costa as conducións cando sexa necesario. 
Consonte co anterior, propoño que se adopte o acordo seguinte: 
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1.- Comprometerse a que en caso de ser necesario o traslado da condución da rede de 
sumidoiros polo ensanche ou outras necesidades da estrada CP-4703, esta se fará a costa do 
concello. 

2.- Dar conta desde acordo ó Pleno na próxima sesión que celebre. 

Sometida a votación a anterior proposta, por unanimidade acórdase a súa aprobación. 

Non habendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión pola Presidencia cando son as nove horas e trin-
ta minutos do mesmo día, de todo o cal eu, Secretario, dou fe. 

Así resulta do Borrador da Acta da Sesión a que me refiro, e para que conste ós 
efectos oportunos, e coa salvidade prevista no artigo 206 do Regulamento de Organi-
zación, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, expido a presente 
de orde e co visto e prace do Alcalde na Pobra do Brollón a cinco de xaneiro de dous 
mil dez. 

v. e pr. 

O Alcalde, 

 

 

 


