CONCELLO DE BOIMORTO (A CORUÑA)
Rúa Vilanova, 1 - 15817 BOIMORTO
Teléfono: 981 516 020 - Fax: 981 516 045
E-mail: correo@boimorto.es
Web: www.concellodeboimorto.es

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO DÍA 3 DE AGOSTO DE 2011.

ASISTENTES:
Presidente:
D. José Ignacio Portos Vázquez
Concelleiros:
D. Jose Angel Rey Seoane
Dª. Isabel Sesar Otero
Secretaria-Interventora:
D.ª Rebeca Vázquez Vázquez

Na Casa Consistorial do Concello de Boimorto sendo as 13:15 horas do día tres de agosto de
2011, xúntase en sesión ordinaria, primeira convocatoria,
previamente convocados para o efecto, os membros da
Xunta de goberno local relacionados na marxe, baixo a
presidencia do alcalde, D. José Ignacio Portos Vázquez.
Non asiste que xustifica a súa ausencia a concelleira Dª.
Ana Ledo Fernandez.
Foron asistidos pola Secretaria-Interventora
Dona Rebeca Vázquez Vázquez.

Aberta a sesión polo Sr. Alcalde-presidente, pásanse a
tratar os asuntos incluídos na orde do día.
1.- LICENZAS, PERMISOS AUTORIZACIÓNS
1.1. LICENZAS
1.1.1.- INFORME FAVORABLE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL ORDEANDO A
REMISIÓN A MEDIO AMBIENTE DO EXPEDIENTE DE ACTIVIDADE SOMETIDA
A AVALIACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL PROMOVIDO POR DON JUAN
JESÚS PETEIRO LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN DA SOCIEDADE AVÍCOLA
HERMANOS PETEIRO, S.C.
Examinado o expediente promovido por D. Juan Jesús Peteiro López, en representación da sociedade Avícola Hermanos Peteiro, S.C., en virtude da instancia número 225 de data 22 de febreiro de 2011, solicitando licenza municipal para a instalación, apertura e funcionamento
dunha nave para explotación de polos na finca nº 294 do polígono 505 pertencente a zona de
concentración parcelaria de Santa Maria de Buazo, actividade sometida a avaliación de incidencia ambiental segundo Decreto 133/2008, do 12 de xuño.
Resultando que o proxecto técnico presentado inicialmente foi completado con "Anexo a
Proyecto: de nave para explotación de pollos” con rexistro de entrada no Concello 538 de data
02/05/2011; e resultando, que se cumpriron os trámites de información pública durante o prazo
de vinte días hábiles, mediante edicto inserido no taboleiro de anuncios do Concello, no BOP
núm. 103 do 01/06/2011 e no DOG núm. 129 do 06/07/2011 e notificación aos veciños inmediatos e incorporando os informes dos servizos técnicos municipais asinados por D. Ángel
Delgado Cid de datas 23 de maio de 2011 e 3 de agosto de 2011 sobre compatibilidade da actividade e incidencia ambiental.
Considerando, que o proxecto técnico e o anexo que o complementa reúne os requisitos esixidos e que a memoria describe en extensión e detalle as características da actividade, a súa
posible repercusión sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade e seguridade cidadá e a súa adecuación ao medio ambiente.
Considerando, que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asignado para a
zona polo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Boimorto segundo informe técnico de data
18/05/2011 asinado por D. Ángel Delgado Cid non estando en contradicción co disposto nos

acordos e ordenanzas municipais sobre a materia, que se respetan as distancias previstas e non
existe actividade municipalizada con monopolio que resulte incompatible.
Visto o Decreto 133/2008, do 12 de xuño, en particular o artigo 9.1, e demáis Disposicións concordantes de aplicación, a Xunta de Goberno por unanimidade dos presentes 3 votos a favor
ACORDA:
PRIMEIRO.- Informar favorablemente a concesión de licenza municipal de actividade instada
por D. Juan Jesús Peteiro López, en representación da sociedade Avícola Hermanos Peteiro,
S.C., en virtude da instancia número 225 de 22 de febreiro de 2011, solicitando licenza municipal para a instalación, apertura e funcionamento dunha nave para explotación de polos na finca
nº 294 do polígono 505 pertencente a zona de concentración parcelaria de Santa Maria de
Buazo, actividade sometida a avaliación de incidencia ambiental, aprobado por Decreto
133/2008, do 12 de xuño.
SEGUNDO.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente
da Xunta de Galicia, para os efectos previstos no artigo 10 do referido Decreto.
1.2. PERMISOS E AUTORIZACIÓNS
Sobre as conexións en Brates advirte a Secretaría que non foi inda rematada a obra da depuradora de Brates non debendo neste momento outorgar autorizacións de conexión.
1.2.1.- AUTORIZACIÓN CONEXIÓN REDE DE SUMIDOIROS 60/2011
Pola secretaria dáse lectura á solicitude con número de rexistro de entrada neste concello 1144,
con data 29/07/2011, presentada por D. Juan Balado Pardo, con domicilio a efectos de notificación no lugar de Romelas, 7 parroquia de Mercurín, pertencente a este termo municipal, na que
solicita autorización para a conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 7 do lugar
de Romelas parroquia de Mercurín, deste termo municipal.
Advirte a secretaria que segundo a Lei 18/2008 de 29 de decembro de vivenda de Galicia según
o artigo 21 debería presentarse xunto coa solicitude de conexión a licenza de primeira ocupación xa que segundo o apartado 1 deste artigo a licenza de primeira ocupación é o único
documento que permite a conexión de abastecemento de auga potable, electricidade, telecomunicacións e/ou outros servizos comunitarios. E no seu apartado 2 sinala que a Administración
Municipal, previa audiencia concedida ao promotor do edificio ou vivenda, poderá ordear o
corte do subministro contratado sen a existencia de previa licenza de primeira ocupación.
No mesmo artigo 108 da lei no apartado 1 letra f) di que é infracción moi grave das normas de
edificación o subministro por parte das compañías de auga, gas, electricidade, telecomunicacións e outros servizos comunicarios sen a existencia de licenza de primeira ocupación.
Vista a ordenanza fiscal nº 7 reguladora da taxa de rede de sumidoiros artigo nº 5
A Xunta de Goberno Local por unanimidade con tres votos a favor ACORDA:
PRIMEIRO.- Outorgar a D. Juan Balado Pardo, autorización para conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 7 do lugar de Romelas parroquia de Mercurín, deste termo municipal.
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación da taxa por conexión á rede municipal de sumidoiros na
contía de = 50 €
TERCEIRO.- Notifíquese o presente acordo ao interesado xunto co réxime de recursos e aos
servizos municipais para os efectos oportunos.
1.2.2.- AUTORIZACIÓN CONEXIÓN REDE DE SUMIDOIROS 61/2011
Pola secretaria dáse lectura á solicitude con número de rexistro de entrada neste concello 1178,
con data 03/08/2011, presentada por Dna. Maria Luz Vigo Carbajales, con domicilio a efectos
de notificación no lugar de Fontao, 3 parroquia de Brates, pertencente a este termo municipal,
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na que solicita autorización para a conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 3
do lugar de Fontao parroquia de Brates, deste termo municipal.
Advirte a secretaria que segundo a Lei 18/2008 de 29 de decembro de vivenda de Galicia según
o artigo 21 debería presentarse xunto coa solicitude de conexión a licenza de primeira ocupación xa que segundo o apartado 1 deste artigo a licenza de primeira ocupación é o único
documento que permite a conexión de abastecemento de auga potable, electricidade, telecomunicacións e/ou outros servizos comunitarios. E no seu apartado 2 sinala que a Administración
Municipal, previa audiencia concedida ao promotor do edificio ou vivenda, poderá ordear o
corte do subministro contratado sen a existencia de previa licenza de primeira ocupación.
No mesmo artigo 108 da lei no apartado 1 letra f) di que é infracción moi grave das normas de
edificación o subministro por parte das compañías de auga, gas, electricidade, telecomunicacións e outros servizos comunicarios sen a existencia de licenza de primeira ocupación.
Vista a ordenanza fiscal nº 7 reguladora da taxa de rede de sumidoiros artigo nº 5
A Xunta de Goberno Local por unanimidade con tres votos a favor ACORDA:
PRIMEIRO.- Outorgar a Dna. Maria Luz Vigo Carbajales, autorización para conexión á rede
de sumidoiros da vivenda sita no número 3 do lugar de Fontao parroquia de Brates deste termo
municipal.
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación da taxa por conexión á rede municipal de sumidoiros na
contía de = 50 €
TERCEIRO.- Notifíquese o presente acordo á interesada xunto co réxime de recursos e aos
servizos municipais para os efectos oportunos.
1.2.3.- AUTORIZACIÓN CONEXIÓN REDE DE SUMIDOIROS 62/2011
Pola secretaria dáse lectura á solicitude con número de rexistro de entrada neste concello 1145,
con data 29/07/2011, presentada por Dna. Manuela Andrade Garea, con domicilio a efectos de
notificación no lugar de Nogaredo, 20 parroquia de Brates, pertencente a este termo municipal,
na que solicita autorización para a conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 20
do lugar de Nogaredo parroquia de Brates, deste termo municipal.
Advirte a secretaria que segundo a Lei 18/2008 de 29 de decembro de vivenda de Galicia según
o artigo 21 debería presentarse xunto coa solicitude de conexión a licenza de primeira ocupación xa que segundo o apartado 1 deste artigo a licenza de primeira ocupación é o único
documento que permite a conexión de abastecemento de auga potable, electricidade, telecomunicacións e/ou outros servizos comunitarios. E no seu apartado 2 sinala que a Administración
Municipal, previa audiencia concedida ao promotor do edificio ou vivenda, poderá ordear o
corte do subministro contratado sen a existencia de previa licenza de primeira ocupación.
No mesmo artigo 108 da lei no apartado 1 letra f) di que é infracción moi grave das normas de
edificación o subministro por parte das compañías de auga, gas, electricidade, telecomunicacións e outros servizos comunicarios sen a existencia de licenza de primeira ocupación.
Vista a ordenanza fiscal nº 7 reguladora da taxa de rede de sumidoiros artigo nº 5
A Xunta de Goberno Local por unanimidade con tres votos a favor ACORDA:
PRIMEIRO.- Outorgar a Dna. Manuela Andrade Garea, autorización para conexión á rede de
sumidoiros da vivenda sita no número 20 do lugar de Nogaredo parroquia de Brates, deste
termo municipal.
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación da taxa por conexión á rede municipal de sumidoiros na
contía de = 50 €
TERCEIRO.- Notifíquese o presente acordo á interesada xunto co réxime de recursos e aos
servizos municipais para os efectos oportunos.
1.2.4.- AUTORIZACIÓN CONEXIÓN REDE DE SUMIDOIROS 63/2011

Pola secretaria dáse lectura á solicitude con número de rexistro de entrada neste concello 1152,
con data 29/07/2011, presentada por D. José Rodríguez Vigo, con domicilio a efectos de notificación no lugar de Casal, 3 parroquia de Brates, pertencente a este termo municipal, na que solicita autorización para a conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 3 do lugar
de Casal parroquia de Brates, deste termo municipal.
Advirte a secretaria que segundo a Lei 18/2008 de 29 de decembro de vivenda de Galicia según
o artigo 21 debería presentarse xunto coa solicitude de conexión a licenza de primeira ocupación xa que segundo o apartado 1 deste artigo a licenza de primeira ocupación é o único
documento que permite a conexión de abastecemento de auga potable, electricidade, telecomunicacións e/ou outros servizos comunitarios. E no seu apartado 2 sinala que a Administración
Municipal, previa audiencia concedida ao promotor do edificio ou vivenda, poderá ordear o
corte do subministro contratado sen a existencia de previa licenza de primeira ocupación.
No mesmo artigo 108 da lei no apartado 1 letra f) di que é infracción moi grave das normas de
edificación o subministro por parte das compañías de auga, gas, electricidade, telecomunicacións e outros servizos comunicarios sen a existencia de licenza de primeira ocupación.
Vista a ordenanza fiscal nº 7 reguladora da taxa de rede de sumidoiros artigo nº 5
A Xunta de Goberno Local por unanimidade con tres votos a favor ACORDA:
PRIMEIRO.- Outorgar a D. José Rodríguez Vigo, autorización para conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 3 do lugar de Casal parroquia de Brates, deste termo municipal.
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación da taxa por conexión á rede municipal de sumidoiros na
contía de = 50 €
TERCEIRO.- Notifíquese o presente acordo ao interesado xunto co réxime de recursos e aos
servizos municipais para os efectos oportunos.
1.2.5.- AUTORIZACIÓN CONEXIÓN REDE DE SUMIDOIROS 64/2011
Pola secretaria dáse lectura á solicitude con número de rexistro de entrada neste concello 1163,
con data 01/08/2011, presentada por D. Jesús Furelos Costoya, con domicilio a efectos de notificación no lugar de Nogaredo, 13 parroquia de Brates, pertencente a este termo municipal, na
que solicita autorización para a conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 13 do
lugar de Nogaredo parroquia de Brates, deste termo municipal.
Advirte a secretaria que segundo a Lei 18/2008 de 29 de decembro de vivenda de Galicia según
o artigo 21 debería presentarse xunto coa solicitude de conexión a licenza de primeira ocupación xa que segundo o apartado 1 deste artigo a licenza de primeira ocupación é o único
documento que permite a conexión de abastecemento de auga potable, electricidade, telecomunicacións e/ou outros servizos comunitarios. E no seu apartado 2 sinala que a Administración
Municipal, previa audiencia concedida ao promotor do edificio ou vivenda, poderá ordear o
corte do subministro contratado sen a existencia de previa licenza de primeira ocupación.
No mesmo artigo 108 da lei no apartado 1 letra f) di que é infracción moi grave das normas de
edificación o subministro por parte das compañías de auga, gas, electricidade, telecomunicacións e outros servizos comunicarios sen a existencia de licenza de primeira ocupación.
Vista a ordenanza fiscal nº 7 reguladora da taxa de rede de sumidoiros artigo nº 5
A Xunta de Goberno Local por unanimidade con tres votos a favor ACORDA:
PRIMEIRO.- Outorgar a D. Jesús Furelos Costoya, autorización para conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 13 do lugar de Nogaredo parroquia de Brates, deste termo
municipal.
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación da taxa por conexión á rede municipal de sumidoiros na
contía de = 50 €
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TERCEIRO.- Notifíquese o presente acordo ao interesado xunto co réxime de recursos e aos
servizos municipais para os efectos oportunos.
1.2.6.- AUTORIZACIÓN CONEXIÓN REDE DE SUMIDOIROS 65/2011
Pola secretaria dáse lectura á solicitude con número de rexistro de entrada neste concello 1175,
con data 03/08/2011, presentada por D. Julio Raposo Sánchez, con domicilio a efectos de notificación no lugar de Romelas, 12 A parroquia de Mercurín, pertencente a este termo municipal,
na que solicita autorización para a conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 12
A do lugar de Romelas parroquia de Mercurín, deste termo municipal.
Advirte a secretaria que segundo a Lei 18/2008 de 29 de decembro de vivenda de Galicia según
o artigo 21 debería presentarse xunto coa solicitude de conexión a licenza de primeira ocupación xa que segundo o apartado 1 deste artigo a licenza de primeira ocupación é o único
documento que permite a conexión de abastecemento de auga potable, electricidade, telecomunicacións e/ou outros servizos comunitarios. E no seu apartado 2 sinala que a Administración
Municipal, previa audiencia concedida ao promotor do edificio ou vivenda, poderá ordear o
corte do subministro contratado sen a existencia de previa licenza de primeira ocupación.
No mesmo artigo 108 da lei no apartado 1 letra f) di que é infracción moi grave das normas de
edificación o subministro por parte das compañías de auga, gas, electricidade, telecomunicacións e outros servizos comunicarios sen a existencia de licenza de primeira ocupación.
Vista a ordenanza fiscal nº 7 reguladora da taxa de rede de sumidoiros artigo nº 5
A Xunta de Goberno Local por unanimidade con tres votos a favor ACORDA:
PRIMEIRO.- Outorgar a D. Julio Raposo Sánchez, autorización para conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 12 Ado lugar de Romelas parroquia de Mercurín deste termo
municipal.
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación da taxa por conexión á rede municipal de sumidoiros na
contía de = 50 €
TERCEIRO.- Notifíquese o presente acordo ao interesado xunto co réxime de recursos e aos
servizos municipais para os efectos oportunos.
1.2.7.- AUTORIZACIÓN CONEXIÓN REDE DE SUMIDOIROS 66/2011
Pola secretaria dáse lectura á solicitude con número de rexistro de entrada neste concello 1174,
con data 03/08/2011, presentada por D. Manuel Fandiño Mella, con domicilio a efectos de notificación no lugar de Romelas, 12 parroquia de Mercurín, pertencente a este termo municipal, na
que solicita autorización para a conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 12 do
lugar de Romelas parroquia de Mercurín, deste termo municipal.
Advirte a secretaria que segundo a Lei 18/2008 de 29 de decembro de vivenda de Galicia según
o artigo 21 debería presentarse xunto coa solicitude de conexión a licenza de primeira ocupación xa que segundo o apartado 1 deste artigo a licenza de primeira ocupación é o único
documento que permite a conexión de abastecemento de auga potable, electricidade, telecomunicacións e/ou outros servizos comunitarios. E no seu apartado 2 sinala que a Administración
Municipal, previa audiencia concedida ao promotor do edificio ou vivenda, poderá ordear o
corte do subministro contratado sen a existencia de previa licenza de primeira ocupación.
No mesmo artigo 108 da lei no apartado 1 letra f) di que é infracción moi grave das normas de
edificación o subministro por parte das compañías de auga, gas, electricidade, telecomunicacións e outros servizos comunicarios sen a existencia de licenza de primeira ocupación.
Vista a ordenanza fiscal nº 7 reguladora da taxa de rede de sumidoiros artigo nº 5
A Xunta de Goberno Local por unanimidade con tres votos a favor ACORDA:

PRIMEIRO.- Outorgar a D. Manuel Fandiño Mella, autorización para conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 12 do lugar de Romelas parroquia de Mercurín deste termo
municipal.
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación da taxa por conexión á rede municipal de sumidoiros na
contía de = 50 €
TERCEIRO.- Notifíquese o presente acordo ao interesado xunto co réxime de recursos e aos
servizos municipais para os efectos oportunos.
1.2.8.- AUTORIZACIÓN CONEXIÓN REDE DE SUMIDOIROS 67/2011
Pola secretaria dáse lectura á solicitude con número de rexistro de entrada neste concello 1173,
con data 03/08/2011, presentada por D. Manuel Fandiño Mella, con domicilio a efectos de notificación no lugar de Romelas, 14 parroquia de Mercurín, pertencente a este termo municipal, na
que solicita autorización para a conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 14 do
lugar de Romelas parroquia de Mercurín, deste termo municipal.
Advirte a secretaria que segundo a Lei 18/2008 de 29 de decembro de vivenda de Galicia según
o artigo 21 debería presentarse xunto coa solicitude de conexión a licenza de primeira ocupación xa que segundo o apartado 1 deste artigo a licenza de primeira ocupación é o único
documento que permite a conexión de abastecemento de auga potable, electricidade, telecomunicacións e/ou outros servizos comunitarios. E no seu apartado 2 sinala que a Administración
Municipal, previa audiencia concedida ao promotor do edificio ou vivenda, poderá ordear o
corte do subministro contratado sen a existencia de previa licenza de primeira ocupación.
No mesmo artigo 108 da lei no apartado 1 letra f) di que é infracción moi grave das normas de
edificación o subministro por parte das compañías de auga, gas, electricidade, telecomunicacións e outros servizos comunicarios sen a existencia de licenza de primeira ocupación.
Vista a ordenanza fiscal nº 7 reguladora da taxa de rede de sumidoiros artigo nº 5
A Xunta de Goberno Local por unanimidade con tres votos a favor ACORDA:
PRIMEIRO.- Outorgar a D. Manuel Fandiño Mella, autorización para conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 14 do lugar de Romelas parroquia de Mercurín deste termo
municipal.
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación da taxa por conexión á rede municipal de sumidoiros na
contía de = 50 €
TERCEIRO.- Notifíquese o presente acordo ao interesado xunto co réxime de recursos e aos
servizos municipais para os efectos oportunos.
1.2.9.- AUTORIZACIÓN CONEXIÓN REDE DE SUMIDOIROS 68/2011
Pola secretaria dáse lectura á solicitude con número de rexistro de entrada neste concello 1154,
con data 29/07/2011, presentada por Dna. Dosinda Andrade López, con domicilio a efectos de
notificación no lugar de Nogaredo, 16 parroquia de Brates, pertencente a este termo municipal,
na que solicita autorización para a conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no número 16
do lugar de Nogaredo parroquia de Brates, deste termo municipal.
Advirte a secretaria que segundo a Lei 18/2008 de 29 de decembro de vivenda de Galicia según
o artigo 21 debería presentarse xunto coa solicitude de conexión a licenza de primeira ocupación xa que segundo o apartado 1 deste artigo a licenza de primeira ocupación é o único
documento que permite a conexión de abastecemento de auga potable, electricidade, telecomunicacións e/ou outros servizos comunitarios. E no seu apartado 2 sinala que a Administración
Municipal, previa audiencia concedida ao promotor do edificio ou vivenda, poderá ordear o
corte do subministro contratado sen a existencia de previa licenza de primeira ocupación.
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No mesmo artigo 108 da lei no apartado 1 letra f) di que é infracción moi grave das normas de
edificación o subministro por parte das compañías de auga, gas, electricidade, telecomunicacións e outros servizos comunicarios sen a existencia de licenza de primeira ocupación.
Vista a ordenanza fiscal nº 7 reguladora da taxa de rede de sumidoiros artigo nº 5
A Xunta de Goberno Local por unanimidade con tres votos a favor ACORDA:
PRIMEIRO.- Outorgar a Dna. Dosinda Andrade López, autorización para conexión á rede de
sumidoiros da vivenda sita no número 16 do lugar de Nogaredo parroquia de Brates deste termo
municipal.
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación da taxa por conexión á rede municipal de sumidoiros na
contía de = 50 €
TERCEIRO.- Notifíquese o presente acordo á interesada xunto co réxime de recursos e aos
servizos municipais para os efectos oportunos.
1.2.10.- AUTORIZACIÓN CONEXIÓN REDE DE SUMIDOIROS 69/2011
Pola secretaria dáse lectura á solicitude con número de rexistro de entrada neste concello 1146,
con data 29/07/2011, presentada por Dna. Maria Carmen Ponte Carneiro, con domicilio a efectos de notificación no lugar de Nogaredo, 12 parroquia de Brates, pertencente a este termo municipal, na que solicita autorización para a conexión á rede de sumidoiros da vivenda sita no
número 12 do lugar de Nogaredo parroquia de Brates, deste termo municipal.
Advirte a secretaria que segundo a Lei 18/2008 de 29 de decembro de vivenda de Galicia según
o artigo 21 debería presentarse xunto coa solicitude de conexión a licenza de primeira ocupación xa que segundo o apartado 1 deste artigo a licenza de primeira ocupación é o único
documento que permite a conexión de abastecemento de auga potable, electricidade, telecomunicacións e/ou outros servizos comunitarios. E no seu apartado 2 sinala que a Administración
Municipal, previa audiencia concedida ao promotor do edificio ou vivenda, poderá ordear o
corte do subministro contratado sen a existencia de previa licenza de primeira ocupación.
No mesmo artigo 108 da lei no apartado 1 letra f) di que é infracción moi grave das normas de
edificación o subministro por parte das compañías de auga, gas, electricidade, telecomunicacións e outros servizos comunicarios sen a existencia de licenza de primeira ocupación.
Vista a ordenanza fiscal nº 7 reguladora da taxa de rede de sumidoiros artigo nº 5
A Xunta de Goberno Local por unanimidade con tres votos a favor ACORDA:
PRIMEIRO.- Outorgar a Dna. Maria Carmen Ponte Carneiro, autorización para conexión á
rede de sumidoiros da vivenda sita no número 12 do lugar de Nogaredo parroquia de Brates deste termo municipal.
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación da taxa por conexión á rede municipal de sumidoiros na
contía de = 50 €
TERCEIRO.- Notifíquese o presente acordo á interesada xunto co réxime de recursos e aos
servizos municipais para os efectos oportunos.
1.2.11.- AUTORIZACIÓN CONEXIÓN REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA
3/2011
Pola secretaria dáse lectura á solicitude con número de rexistro de entrada neste concello 1143,
con data 29/07/2011, presentada por Dna. Salustiana Sánchez Vigo, con domicilio a efectos de
notificación no número 8 do lugr de Marco, pertencente á parroquia de Sendelle, na que solicita
autorización para a conexión á rede de abastecemento de auga da vivenda sita no número 6 do
lugar de Fontao, parroquia de Brates, deste termo municipal.
Advirte a secretaria que segundo a Lei 18/2008 de 29 de decembro de vivenda de Galicia según
o artigo 21 debería presentarse xunto coa solicitude de conexión a licenza de primeira ocupación xa que segundo o apartado 1 deste artigo a licenza de primeira ocupación é o único

documento que permite a conexión de abastecemento de auga potable, electricidade, telecomunicacións e/ou outros servizos comunitarios. E no seu apartado 2 sinala que a Administración
Municipal, previa audiencia concedida ao promotor do edificio ou vivenda, poderá ordear o
corte do subministro contratado sen a existencia de previa licenza de primeira ocupación.
No mesmo artigo 108 da lei no apartado 1 letra f) di que é infracción moi grave das normas de
edificación o subministro por parte das compañías de auga, gas, electricidade, telecomunicacións e outros servizos comunicarios sen a existencia de licenza de primeira ocupación.
Vista a ordenanza fiscal nº 8 reguladora pola taxa de subministro de auga artigo nº 5
A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDA:
PRIMEIRO.- Outorgar a Dna. Salustiana Sánchez Vigo, autorización para conexión á rede de
abastecemento de auga da vivenda sita no número 6 do lugar de Fontao, parroquia de Brates,
deste termo municipal.
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación da taxa por conexión á rede municipal de abastecemento
de auga na contía de = 50 €
TERCEIRO.- Notifíquese o presente acordo á interesada xunto co réxime de recursos e aos
servizos municipais para os efectos oportunos.
1.2.12.- MANIFESTACIÓN DE CONFORMIDADE CON CONDICIONANTES EN
RELACIÓN Á SOLICITUDE DE UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A. PARA A
OBRA DE LMT, CT E RBT CELA.
Visto o esctito con número de rexistro de entrada neste Concello 201 en data 16/02/2011 da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria, no que solicita en cumprimento do
disposto no Título VII do Real Decreto 1955/2000 do 1 de decembro que se preste conformidade ou oposición e de ser o caso condicionantes técnicos para as obras de Unión Fenosa Distribución LMT, CT E RBT CELA expediente nº IN407A 2007/534
Visto o escrito con número de rexistro de entrada neste Concello 1115/2011 da Dirección Xeral
do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Turismo, no que se comunica a resolución
da autorización de intervención no Camiño de Santiago.
Visto o expediente tramitado, e o informe os servizos técnicos municipais de data 04/01/2008
asinado por Dna. Marta Correa Bescansa, así como sinalando a Secretaria que tratándose de
proxectos de instalacións de producción, transporte e distribución de enerxía eléctrica o artigo
124 do Real Decreto 1955/2000 de 1 de decembro polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica esixe previamente sexan sometidos a evaluación de impacto ambiental de ser necesario segundo a lexislación aplicable ( o que non se fundamenta en informe/s
técnico/s)
A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDOU:
PRIMEIRO.- Manifestar ante a Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia a súa
conformidade en relación coa execución en Boimorto das obras de Unión Fenosa Distribución
LMT, CT E RBT CELA expediente IN407A 2007/534 baixo as condicións que seguen:
.- Segundo artigo 124 do Real Decreto 1955/2000 de 1 de decembro polo que se regulan
as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de
autorización de instalacións de enerxía eléctrica esixe que previamente o proxecto sexa
sometido a evaluación de impacto ambiental de ser necesario pola lexislación vixente.
.- Obtención de autorización do Deputación Provincial da Coruña ao curzar a estrada
CP-0602.
.- Antes de licenza terá que estar aprobado o proxecto pola Consellería de Económica e
Industria.
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SEGUNDO.- Certificación deste acordo sexa remitida á Xefatura Territorial da Consellería de
Economía e Industria.
2.- URBANISMO OBRAS SERVIZOS
2.1. URBANISMO
Advirte a secretaria que debería sinalarse nos informes técnicos sobre se as edificacións nas que
se pretenden obras menores de conservación ou reparación entran na categoría de tradicionais,
fora de ordenación ou son obras con ou sen licenza urbanística, aos efectos de poder outorgar as
licenzas menores, de conformidade co establecido na normativa urbanística vixente e non permitir obras en edificacións ilegais ou incoar no seu caso o expediente de reposición de legalidad
e sancionadoras oportunas.
2.1.1.-LICENZA DE OBRA MENOR PARA SUBSTITUCIÓN DO MATERIAL DA
CUBERTA DA VIVENDA UNIFAMILIAR SITA NA RÚA RODA, 1 DO NÚCLEO
URBANO DE BOIMORTO TRAMITADO A INSTANCIA DE DNA. DOLORES
CARBAJALES BODELO (LO Nº 28/2011)
Visto o expediente de solicitude de licenza urbanística de obra (LO 28/2011), tramitado a instancia de Dna. Dolores Carbajales Bodelo, con DNI núm. 33158542V, e con domicilio para os
efectos de notificación na rúa Roda, 1, parroquia de Boimorto, pertencente a este termo municipal, solicitude con rexistro de entrada no concello núm.1169 de data 03/08//2011 para a substitución do material da cuberta da vivenda unifamiliar sita na rúa Roda, 1 Boimorto, (solo urbanao, coa ordenanza de edificación extensiva) segundo valoración presentada.
Visto o informe favorable ao outorgamento de licenza urbanística de obra menor dos servizos
técnicos municipais asinado por D. Ángel Delgado Cid, enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos,
colexiado nº 4657, con data 03/08/2011 para a realización da dita obra que clasifica como menor en solo urbano coa ordenanza de edificación extensiva.
E advertindo por Secretaría a non acreditación da legalidade e antigüedade da vivenda aos efectos de determinar o réxime legal ou fora de ordenación que fundamente o outorgamento da licenza.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDOU:
PRIMEIRO.- Conceder coas condicións sinaladas neste acordo e no documento xeral de licenza, salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, licenza de obra menor a Dna.
Dolores Carbajales Bodelo, con DNI núm. 33158542V, para a substitución do material da
cuberta da vivenda unifamiliar sita na rúa Roda, 1 Boimorto, (solo urbano coa ordenanza de
edificación extensiva) segundo valoración presentada.
SEGUNDO.- Someter a licenza de obra outorgada salvo dereito de propiedade e sen prexuizo
de terceiros, ás seguintes condicións:
.- As obras de reforma non afectarán a elementos estructurais.
.- A reforma do tellado non suporá variación do volume actual da edificación.
.- As obras deberán comezar no prazo máximo de dous meses e rematar no prazo de
doce meses contados desde a data de outorgamento da licenza, sen que poidan interromperse
por tempo superior a tres meses.
TERCEIRO.- Aprobar a liquidación de ICIO nos seguintes termos
1º.- Presuposto de execución material da obra: corrección por informe técnico: 5.137,50
€uros.
Liquidación 2%: 102,75 €uros
CUARTO.- Notificar o presente acordo á interesada indicando o réxime de recursos que poden
interpoñerse contra o mesmo acordo.

2.1.2.-LICENZA DE OBRA MENOR PARA SUBSTITUCIÓN DO MATERIAL DA
CUBERTA DA VIVENDA UNIFAMILIAR SITA NA RÚA ESTRADA DE LANZÁ, 10
DO NÚCLEO URBANO DE BOIMORTO TRAMITADO A INSTANCIA DE D. JESÚS
TABOADA RIAL (LO Nº 29/2011)
Visto o expediente de solicitude de licenza urbanística de obra (LO 29/2011), tramitado a instancia de D. Jesús Taboada Rial, con DNI núm. 33132934P, e con domicilio para os efectos de
notificación na rúa Estrada de Lanzá, 10 parroquia de Boimorto, pertencente a este termo municipal, solicitude con rexistro de entrada no concello núm. 1102 de data 21/07//2011 para a
substitución do material da cuberta da vivenda unifamiliar sita na rúa Estrada de Lanzá, 10 Boimorto, (solo urbano, coa ordenanza de edificación extensiva) segundo valoración presentada.
Visto o informe favorable ao outorgamento de licenza urbanística de obra menor dos servizos
técnicos municipais asinado por D. Ángel Delgado Cid, enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos,
colexiado nº 4657, con data 03/08/2011 para a realización da dita obra que clasifica como menor en solo urbano coa ordenanza de edificación extensiva.
E advertindo por Secretaría a non acreditación da legalidade e antigüedade da vivenda aos efectos de determinar o réxime legal ou fora de ordenación que fundamente o outorgamento da licenza.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDOU:
PRIMEIRO.- Conceder coas condicións sinaladas neste acordo e no documento xeral de licenza, salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, licenza de obra menor a D. Jesús
Taboada Rial, con DNI núm. 33132934P, para a substitución do material da cuberta da vivenda
unifamiliar sita na rúa Estrada de Lanzá, 10 Boimorto, (solo urbano coa ordenanza de edificación extensiva) segundo valoración presentada.
SEGUNDO.- Someter a licenza de obra outorgada salvo dereito de propiedade e sen prexuizo
de terceiros, ás seguintes condicións:
.- As obras de reforma non afectarán a elementos estructurais.
.- A reforma do tellado non suporá variación do volume actual da edificación.
.- As obras deberán comezar no prazo máximo de dous meses e rematar no prazo de
doce meses contados desde a data de outorgamento da licenza, sen que poidan interromperse
por tempo superior a tres meses.
TERCEIRO.- Aprobar a liquidación de ICIO nos seguintes termos
1º.- Presuposto de execución material da obra: 11.055,28 €uros.
Liquidación 2%: 221,11 €uros
CUARTO.- Notificar o presente acordo ao interesado indicando o réxime de recursos que poden interpoñerse contra o mesmo acordo.
2.1.3.-LICENZA DE OBRA MENOR PARA SUBSTITUCIÓN DO MATERIAL DA
CUBERTA DA VIVENDA UNIFAMILIAR SITA NA RÚA ESTRADA DE LANZÁ, 8
DO NÚCLEO URBANO DE BOIMORTO TRAMITADO A INSTANCIA DE D.
MANUEL PÉREZ GARCÍA (LO Nº 30/2011)
Visto o expediente de solicitude de licenza urbanística de obra (LO 30/2011), tramitado a instancia de D. Manuel Pérez García, con DNI núm. 76474553J, e con domicilio para os efectos
de notificación na rúa Estrada de Lanzá, 8 parroquia de Boimorto, pertencente a este termo municipal, solicitude con rexistro de entrada no concello núm. 1100 de data 21/07//2011 para a
substitución do material da cuberta da vivenda unifamiliar sita na rúa Estrada de Lanzá, 8 Boimorto, (solo urbano, coa ordenanza de edificación extensiva) segundo memoria presentada.
Visto o informe favorable ao outorgamento de licenza urbanística de obra menor dos servizos
técnicos municipais asinado por D. Ángel Delgado Cid, enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos,
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colexiado nº 4657, con data 28/07/2011 para a realización da dita obra que clasifica como menor en solo urbano coa ordenanza de edificación extensiva.
E advertindo por Secretaría a non acreditación da legalidade e antigüedade da vivenda aos efectos de determinar o réxime legal ou fora de ordenación que fundamente o outorgamento da licenza.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDOU:
PRIMEIRO.- Conceder coas condicións sinaladas neste acordo e no documento xeral de licenza, salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, licenza de obra menor a D.
Manuel Pérez García, con DNI núm. 76474553J, para a substitución do material da cuberta da
vivenda unifamiliar sita na rúa Estrada de Lanzá, 8 Boimorto, (solo urbano coa ordenanza de
edificación extensiva) segundo valoración presentada.
SEGUNDO.- Someter a licenza de obra outorgada salvo dereito de propiedade e sen prexuizo
de terceiros, ás seguintes condicións:
.- As obras de reforma non afectarán a elementos estructurais.
.- A reforma do tellado non suporá variación do volume actual da edificación.
.- As obras deberán comezar no prazo máximo de dous meses e rematar no prazo de
doce meses contados desde a data de outorgamento da licenza, sen que poidan interromperse
por tempo superior a tres meses.
TERCEIRO.- Aprobar a liquidación de ICIO nos seguintes termos
1º.- Presuposto de execución material da obra: 11.136,76 €uros.
Liquidación 2%: 227,74 €uros
CUARTO.- Notificar o presente acordo ao interesado indicando o réxime de recursos que poden interpoñerse contra o mesmo acordo.
2.1.4.-LICENZA DE OBRA MENOR PARA SUBSTITUCIÓN DO MATERIAL DA
CUBERTA DA VIVENDA UNIFAMILIAR SITA NO LUGAR DE POUSADA, 3
PARROQUIA DE MERCURÍN, TRAMITADO A INSTANCIA DE D. DIONISIO
GAREA BALADO (LO Nº 31/2011)
Visto o expediente de solicitude de licenza urbanística de obra (LO 31/2011), tramitado a instancia de D. Dionisio Garea Balado, con DNI núm. 33286636R, e con domicilio para os efectos de notificación no lugar de Pousada, 3 parroquia de Mercurín, pertencente a este termo municipal, solicitude con rexistro de entrada no concello núm. 1134 de data 27/07//2011 para a
substitución do material da cuberta da vivenda unifamiliar sita lugar de Pousada, 3 parroquia de
Mercurín, pertencente a este termo municipal (solo de núcleo rural, coa ordenanza de expansión
de núcleo) segundo memoria presentada.
Visto o informe favorable ao outorgamento de licenza urbanística de obra menor dos servizos
técnicos municipais asinado por D. Ángel Delgado Cid, enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos,
colexiado nº 4657, con data 03/08/2011 para a realización da dita obra que clasifica como menor en solo de núcleo rural, coa ordenanza de expansión de núcleo.
E advertindo por Secretaría a non acreditación da legalidade e antigüedade da vivenda aos efectos de determinar o réxime legal ou fora de ordenación que fundamente o outorgamento da licenza.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDOU:
PRIMEIRO.- Conceder coas condicións sinaladas neste acordo e no documento xeral de licenza, salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, licenza de obra menor D. Dionisio Garea Balado, con DNI núm. 33286636R, para a substitución do material da cuberta da
vivenda unifamiliar sita no lugar de Pousada, 3 parroquia de Mercurín, pertencente a este termo
municipal, (solo de núcleo rural, coa ordenanza de expansión de núcleo) segundo memoria presentada.

SEGUNDO.- Someter a licenza de obra outorgada salvo dereito de propiedade e sen prexuizo
de terceiros, ás seguintes condicións:
.- As obras de reforma non afectarán a elementos estructurais.
.- A reforma do tellado non suporá variación do volume actual da edificación.
.- As obras deberán comezar no prazo máximo de dous meses e rematar no prazo de
doce meses contados desde a data de outorgamento da licenza, sen que poidan interromperse
por tempo superior a tres meses.
TERCEIRO.- Aprobar a liquidación de ICIO nos seguintes termos
1º.- Presuposto de execución material da obra: 11.370,54 €uros.
Liquidación 2%: 227,41 €uros
CUARTO.- Notificar o presente acordo ao interesado indicando o réxime de recursos que poden interpoñerse contra o mesmo acordo.

Ao non haber máis asuntos que tratar, o Sr. Alcalde remata a sesión, sendo as 15:00
minutos do expresado día. Autorízase a presente acta coa sinatura do alcalde-presidente e da secretaria que dá fe.
Vº. e Pr
O ALCALDE,

Asdo.- José Ignacio Portos Vázquez

A SECRETARIA,

