
ACTA DA SESION ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 

DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015. 
 

                                                      

 

 

 Na Casa Consistorial do Concello de 

Boimorto sendo as 14:30 horas do día vinte e seis de 

novembro de 2015, xúntase en sesión ordinaria, pri-

meira convocatoria, previamente convocados para o 

efecto, os membros da Xunta de goberno local rela-

cionados na marxe, baixo a presidencia do alcalde, 

D. Gonzalo Concheiro Coello 

 Foron asistidos pola Secretaria-

Interventora Dona Carmen Gomez Otero. 

 

 

 

 

Aberta a sesión polo Sr. Alcalde, pásanse a tratar os 

asuntos incluídos na orde do día. 

 

1.- APROBACIÓN ACTA/S SESIÓN/S ANTERIOR/ES 
Coñecidas polos/as asistentes, a través de fotocopias repartidas coa convocatoria, a acta da se-

sión ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada o día 29/10/2015, de conformidade co dis-

posto no artigo 91.1 do Real Decreto 2568/1989, do 28 de novembro, polo que se aproba o Re-

gulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, pregunta o 

Sr. Alcalde se algún membro da corporación quere formular algunha observación á mesma.  

Non se formulan observacións, polo que a Xunta de Goberno Local por unanimidade 

ACORDOU: 

ÚNICO.- Aprobar a acta da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada o día 

29/10/2015.  

 

2.- ESCRITOS CHEGADOS AO CONCELLO 

2.1. ESCRITOS OFICIAIS 

2.1.1. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DA LEI DE RACIONALIZACIÓN E 

SOSTENIBILIDADE DA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Pola secretaría dáse conta das aclaracións enviadas polo Secretario do Estado de Administra-

cións Públicas do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, rexistro de entrada neste 

concello co nº 2832 en data 09/11/2015, nas que se informa e aclaran as posibles dúbidas sobre 

a aplicación e interpretación de disposicións da Lei de Racionalización e Sostenibilidade da 

Administración Local. 

Os membros da Xunta de Goberno Loca danse por informados. 

 

2.1.2. CERTIFICO DA CANTIDADE QUE SE LIQUIDARÁ Ó CONCELLO DE 

BOIMORTO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR 

CORRESPONDENTE Ó 3º TRIMESTRE DO 2015 

Pola secretaría dáse conta do escrito enviado pola xefa territorial da Consellería de Política So-

cial, rexistro de entrada neste concello co nº 2805 en data 06/11/2015, na que certifica a canti-
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dade que se liquidará e transferirá ao concello de Boimorto pola prestación do servizo de axuda 

no fogar (dependencia), correspondente ao 3º trimestre de 2015. Importe: 23.340,63 €. 

Os membros da Xunta de Goberno Local danse por informados. 

 

2.1.3. RESOLUCIÓN DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL POLA QUE APROBA O 

PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN CORRESPONDENTE Á CONVOCATORIA DO 

PROGRAMA DE FINACIAMENTO DE CUADRILLAS DE OBRAS E SERVIZOS 

MÍNIMOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO 2015 

Pola secretaria dáse conta da resolución telemática enviada pola Deputación Provincial da Co-

ruña , rexistro de entrada neste concello co nº 2948 en data 25/11/2015 na que se aproba a conta 

xustificativa presentada para os efectos de cobro da subvención concedida ó abeiro da convoca-

toria publicada no BOP do 16/02/2015 do exercicio 2015. 

O importe que se vai aboar é de 7.650,00 €. 

Os membros da Xunta de Goberno Loca danse por informados. 

 

2.1.4. RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN 

CORRESPONDENTE Á CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS 

DIRIXIDO A ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DURANTE O ANO 

2015 
Pola secretaria dáse conta da resolución telemática enviada pola Deputación Provincial da Co-

ruña , rexistro de entrada neste concello co nº 2947 en data 25/11/2015 na que se aproba a conta 

xustificativa presentada para os efectos de cobro da subvención concedida ó abeiro  da convoca-

toria publicada no BOP do 31/10/2014 correspondente o exercicio 2015. 

O importe que se vai aboar é de 532,50 €. 

Os membros da Xunta de Goberno Loca danse por informados. 

 

2.1.5. SENTENZA DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA, SECCIÓN 

3ª DA CORUÑA NO RECURSO P.O. 11108/2007 

Pola secretaria dáse conta da sentenza no recurso P.O. 11108/207 na que se estima en parte o 

recurso interposto contra a desestimación por silencio administrativo do recurso de reposición 

interposto pola entidade actora concello de Pastoriza contra a resolución de 11 de xullo de 2007 

pola que se publica a relación de solicitudes de autorización para a instalación de Parques Eóli-

cos singulares admitidas a trámite ó amparo da Orde de 17 de decembro de 2004, ós efectos de 

anular a resolución impugnada na súa integridade acordando a súa retroacción ó momento in-

mediatamente anterior ó 13 de xuño de 2007 no que se constituíu a comisión de valoración das 

solicitudes de autorización para a instalación de parques eólicos singulares admitidas a trámite ó 

amparo da Orde de 17 de decembro de 2004. Sen pronunciamento sobre as costas causadas nes-

ta instancia. 

Os membros da Xunta de Goberno Loca danse por informados. 

 

2.1.6. NOTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 2015/23438 DO 26/10/2015 POLA QUE SE 

CONCEDE UNHA PRÓRROGA DO PRAZO PARA A EXECUCIÓN DE VARIAS 

OBRAS COFINANCIADAS POLA DEPUTACIÓN 

Pola secretaria dáse conta da resolución telemática enviada pola Deputación Provincial da Co-

ruña, rexistro de entrada neste concello2777 en data 03/11/2015, na que se concede unha am-

pliación do prazo de execución da obra recuperación de espacio público en Santarandel (achega 

a Deputación 14.448,76 €), ampliándose ata o 30 de xuño de 2016. 

Os membros da Xunta de Goberno Loca danse por informados. 

 



2.2.- ESCRITOS PARTICULARES 

2.2.1.- ESCRITO DE D. JOSÉ RAMÓN LAMAS GARCÍA SOLICITANDO A 

COLOCACIÓN DUN PUNTO DE LUZ NO LUGAR DE GÁRDOMA (BOIMIL) 
Pola secretaria dáse conta da instancia presentada por D. José Ramón Lamas García DNI núme-

ro 78788063 e con domicilio a efectos de notificacións en rúa Sargento Veiga Pérez nº 6 1º, 

15009 A Coruña, rexistro de entrada neste concello co número 2870 en data 13/11/2015, na que 

solicita a colocación dun punto de luz para a vivenda construída no lugar de Gárdoma da parro-

quia de Boimil. 

Tendo en conta que a vivenda conta con licenza municipal de obras (LO 5/2015) outorgada por 

Decreto da Alcaldía 318/2015 de data 02/07/2015 e o solicitante abonou a cantidade correspon-

dente ao ICIO. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, ACORDA: 

 

PRIMEIRO.- A colocación dun punto de luz en frente á vivenda de D. José Ramón Lmas 

García, sita no lugar de Gárdoma da parroquia de Boimi, ao carón da vía pública. 

 

SEGUNDO.- Notificar o presente acordo ao interesado, con expresión dos recursos que pode 

interpoñer contra o mesmo acordo, así como o lugar e o prazo para interpoñelos.   

 

3.- LICENZAS, PERMISOS AUTORIZACIÓNS 

3.1.- LICENZAS 

3.1.1.- LICENZA DEFINITIVA DE ACTIVIDADE PARA PROXECTO DE MELLORA 

MEDIOAMBIENTAL DE EXPLOTACIÓN UBICADA NO LUGAR DE ORROS, 

PARROQUIA DE ANDABAO, A INSTANCIA DE D. JESÚS SEOANE TABOADA EN 

REPRESENTACIÓN DA ENTIDADE SAT SEOANE Nº 843 XUGA. 
Visto o escrito número 2828 de data 09/11/2015 no que por D. Jesús Seoane Taboada actuando 

en representación da entidade Sat Seoane nº 843 Xuga solicita a visita de comprobación ás in-

stalacións destinadas á actividade de mellora medioambiental de explotación gandeira ubicada 

no lugar de Orros, parroquia de Andabao, acompañado de certificado final de obra acreditando 

que se adoptaron as medidas correctoras impostas na licenza provisional outorgada por acordo 

da Xunta de Goberno Local de data 27/11/2008 e se conceda a licenza para a posta en funcio-

namento da actividade. 

Considerando que o expediente foi tramitado polo Regulamento de actividades molestas, insa-

lubres, nocivas e perigosas e disposicións complementarias e tendo en conta a resposta dada po-

lo Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental da Xefatura Territorial da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas en relación á consulta realizada na tramitación doutro ex-

pediente polo RAMINP e que sinala que a cualificación ambiental feita é valida segundo a dis-

posición transitoria do Decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo que se regula a avaliación da in-

cidencia ambiental. (Escrito de data 02/10/2012 rexistro de entrada nº 1590). 

Realizada a visita de comprobación o día 18 de novembro de 2015 por D. Ángel Delgado Cid 

para o outorgamento de licenza definitiva de actividade, no que se acredita mediante acta cum-

primentada que a actividade axústase ao proxecto presentado e que se adoptaron as medidas 

correctoras sinaladas cana autorización provisional. 

A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDA: 

 

PRIMEIRO.- Conceder a D. Jesús Seoane Taboada, en representación da entidade Sat Seoane 

nº 843 Xuga licenza definitiva de actividade de mellora medioambiental de explotación gandei-

ra sita no lugar de Orros, parroquia de Andabao, actividade a desenvolver cumprindo as medi-

das correctoras que constan no expediente. 



 

SEGUNDO.- Aprobar a liquidación da taxa por licenza de apertura de establecementos en apli-

cación da ordenanza fiscal nº 5 do Concello de Boimorto, que deberá ser ingresada previa-

mente, sen a cal a licenza non producirá efecto ningún. 

Base impoñible superficie ocupada = 158 m2 

Tipo = 1 €/m2 

Cota a ingresar: 158 €uros. 

 

TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ao interesado e indicarlle que debe pasar polas ofici-

nas municipais a retirar a licenza definitiva, xa que tal documento acreditaralle o dereito a ex-

ercer a referida actividade. 

 

3.1.2.- CAMBIO DE TIULARIDADE EN LICENZA DE ACTIVIDADE. 

SOLICITANTE: LUÍS VEREA VÁZQUEZ. ESTABLECEMENTO: CAFÉ-BAR 

“BOBBY” EN RÚA CAMPO DO ROSARIO Nº 6 - BOIMORTO. 
Visto o expediente incoado por D. Luís Verea Vázquez, con DNI 44826264T de cambio de titu-

laridade que figura a nome de Dna. Consuelo Vázquez Parga, a licenza de café-bar, denomina-

do “Bobby”, sito en rúa Campo do Rosario número 6 (Boimorto), así como a documentación 

aportada. 

A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDA: 

 

PRIMEIRO.- Tomar razón e autorizar o cambio de titularidade da licenza de actividade de 

café-bar denominado “Bobby”, sito en rúa Campo do Rosario nº 6 (Boimorto). 

 

SEGUNDO.- En consecuencia, conceder a favor de LUÍS VEREA VÁZQUEZ o cambio de ti-

tularidade da Licenza de actividade coas mesmas características que a licenza orixinaria; e sen 

prexuízo das restantes autorizacións que no seu caso lle corresponda outorgara outros organis-

mos públicos. Do mesmo xeito, o cambio de titularidade outórgase deixando a salvo o dereito 

de propiedade e sen prexuízo de terceiros. 

 

TERCEIRO.- Notificar tanto ao transmitente como ao adquirente o presente acordo. 

 

3.2.- AUTORIZACIÓNS 

3.2.1.- BAIXA NA CONEXIÓN DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA E 

SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO  
Pola secretaria dáse lectura á solicitude con número de rexistro de entrada neste concello 2819, 

con data 06/11/2015 presentada por Dna. María Luisa Rúa Peteiro con DNI 32427624Q, con 

domicilio a efectos de notificación en rúa Rafael Alberti nº 19 º C, A Coruña, na que solicita a 

baixa da conexión do servizo de subministro de auga potable e do contador así como no servizo 

de recollida de lixo correspondente á vivenda do seu difunto esposo D. Carlos Rodríguez Váz-

quez, sita no lugar de Pazo núm. 2, parroquia de Arceo, deste termo municipal. 

Considerando que a interesada aporta documento de confirmación de baixa do contrato polo 

subministro de enerxía eléctrico da referida vivenda. 

Vista a ordenanza fiscal nº 8 reguladora da taxa de rede de abastecemento de auga e a ordenan-

za nº 6 reguladora da taxa por recollida de lixo. 

A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDA: 

PRIMEIRO.- Dar de baixa o recibo e contador de auga número  99-314803 e o recibo de recol-

lida de lixo que figura a nome de D. Carlos Rodríguez Vázquez, correspondente ao inmoble sito 



no lugar de Pazo nº 2 da parroquia de Arceo, na elaboración do padrón fiscal correspondente ao 

cuarto trimestre do exercicio 2015. 

SEGUNDO.- Notifíquese o presente acordo á intereesada xunto co réxime de recursos e ao en-

cargado de servizos municipais para que proceda ao corte de subministro de auga do inmoble 

sito no lugar de Pazo 3, parroquia de Arceo, deste termo municipal 

 

4.- URBANISMO OBRAS SERVIZOS 

4.1.1.- LICENZA DE OBRA MAIOR (LO 8/2015) PARA INSTALACIÓN DE 

CHIMENEA E REPARACION DE CUBERTA EN VIVENDA UNIFAMILIAR 

AISLADA SITA NO LUGAR DE AROSA, PARROQUIA DE ARCEO, TRAMITADA A 

INSTANCIA DE DNA. MERCEDES SÁNCHEZ PETEIRO 

Visto o expediente de solicitude de licenza de obras de reforma/consolidación (OB-003), trami-

tado a instancia de Dna. Mercedes Sánchez Peteiro con DNI núm. 33292106C, e domicilio a 

efectos de notificacións en Lg. Arosa - Arceo 15818 Boimorto (A Coruña), en virtude da in-

stancia con rexistro de entrada no concello co número 2884 en data 16/11/2015  para o “Proxec-

to técnico para instalación de chimenea y reparación de cubierta en vivienda unifamiliar asisla-

da)” no lugar de Arosa, parroquia de Arceo, na parcela con referencia catastral 

001501700NH66F0001EZ redactado polo arquitecto técnico D. Miguel Rey Vázquez, colexia-

do número 2.710, constando o oficio de dirección de obras. A parcela está clasificada no PXOM 

de Boimorto como solo de núcleo rural coa ordenanza de orixinario disperso. 

Visto o informe de secretaría de procedemento de data 18/11/2015 

Visto o informe favorable de outorgamento de licenza urbanística de obra maior do servizo 

técnico municipal asinado por D. Ángel Delgado Cid, enxeñeiro de camiños, canles e portos, 

con data 23/11/2015. 

A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDA: 

PRIMEIRO.- Conceder coas condicións sinaladas neste acordo e no documento xeral de licen-

za, salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, licenza de obra maior a Dna. Mer-

cedes Sánchez Peteiro, con DNI núm. 33292106C (LO 8/2015), para realización das obras de 

instalación de chimenea e reparación de cuberta en vivenda unifamiliar aislada sita no lugar de 

Arosa, parroquia de Arceo (solo de núcleo rural coa ordenanza de orixinario disperso), con-

forme á solicitude e documentación indicada nos considerandos deste acordo sendp nomeado 

director de obra ao arquitecto técnico D. Miguel Rey Vázquez, colexiado nº 2710 

 

SEGUNDO.- Someter a licenza de obra ás seguintes condicións: 

.- Outorgase a presente licenza salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros. 

.- Sen prexuízo doutras autorizacións sectoriais. 

.- As obras a realizar consisten en: 

 .- Substitución das lousas deterioradas da cuberta (109 m2 aproximadamente) por outras 

novas con ganchos de aceiro inoxidable, substitución dun canalón actual por outro novo de 

alumunio de características similares, e instalación dun conduto de aceiro inoxidable de dobre 

parede (cheminea) en uno dos falóns da cuberta, revestido na súa parte exterior. 

.- De conformidade co disposto nos artigo 17.3 da RDUG será requisito indispensable nas obras 

maiores a colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e apelidos dos técnicos 

directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construción, a 

data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas 

e o número de expediente. 

.- As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres 

anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras 

por tempo superior a seis meses (art. 197.1 da Lei 9/2002). 



 

TERCEIRO.- Aprobar a liquidación de ICIO nos seguintes termos 

 1º.- LO 8/2015 

 Presuposto de execución material da obra: 6.677,00 €. 

 Liquidación 2%: 133,54 €uros 

 

CUARTO.- Notificar o presente acordo á Dna. Mercedes Sánchez Peteiro indicando o réxime 

de recursos que poden interpoñerse contra o mesmo acordo. 

 

5.- ASUNTOS ECONÓMICOS 

5.1.- APROBACIÓN DE FACTURAS 
A Xunta de Goberno Local en exercicio de competencia delegada pola Alcaldía Presidencia, e 

tendo en conta o informe de secretaría-intervención Ref.: CB-1/2015, por unanimidade 

ACORDOU: 

ÚNICO.- Aprobar as seguintes facturas: 

Nº Factura / Data  Titular NIF/CIF Descrición Importe 
1501144588- 

31/10/15 
Autopistas del Atlánti-

co Concesionaria Es-

pañola, S.A. / A-

15020522 

Peaxe viaxe a Coruña nas datas 

1/10/15 e 28/10/15 
 

4,82 € 

2715200049- 

15/11/15 
Interparking Hispania, 

S.A.  Vías y Construc-

ciones, S.A. / 

ESU83458570 

levar usuarios da residencia a con-

sulta médica ao hospital no mes de 

outubro 2015 

 

 

9,45 € 

924009-11/11/15 Ferretería Noguerol 

S.L. / B15970510 
Lona térmica celebración magosto 

2015 
 

19,60 € 
Autoliquidación nº 

A-1841778- 

26/11/2015 

Consellería de Facenda Taxa tramitación autorización 

modificación substancial da resi-

dencia e centro de día (amplia-

ción) 

 

 
 

60,00 € 
2015015041882- 

31/10/15 

 

2015015394474- 

30/09/15 

Sociedad Estatal Cor-

reos y Telégrafos, S.A. 

/ ESA83052407 

Franqueo pagado outubro 2015 

 

 

Franqueo pagado setembro 2015 

94,56 € 

 

 

115,55 € 

1177010034- 

08/10/15 
Labaqua, S.A. / 

A03637899 
Servizo de análise abastecemento 

municipial de auga setembro 2015 
 

464,23 € 
3/2015-31/10/15 Raquel Prieto Souto / 

47379697L 
Servizo de podoloxía residencia, 

centro de día e servizos externos 

outubro 2015. Adx. Contrato me-

nor Decreto 403/2015 

 

 

 

406,00 € 
12-S-14/10/15 

12-Q-14/10/15 

 

12-O-14/10/15 

12-M-14/10/15 

 

12-LL-14/10/15 

12-L-14/10/15 

12-K-14/10/15 

12-J-14/10/15 

12-I-14/10/15 

Mª. Lourdes Verea 

Seoane / 76510236T 
Material servizo de augas 

Dous paquetes de pilas para in-

formática 

Material Festival de la Luz 2015 

Material para colocación de ba-

randilla en Casal de Munín 

Material reparacións na piscina 

Material de limpeza residencia 

Material reparacións residencia 

Material reparacións no colexio 

Material manualidades  

190,51 € 

 

7,90 € 

317,83 € 

 

10,15 € 

74,55 € 

123,60 € 

51,15 € 

14,45 € 

13,35 € 



12-H-14/10/15  

 

12-G-14/10/15 

 

12-F-14/10/15 

 

12-E-14/10/15 

 

12-D-14/10/15 

12-C-14/10/15 

 

12-B-14/10/15 

 

12-A-14/10/15 

Bote de sprai mata moscas para o 

polideportivo 

Material reparacións en áreas re-

creativas  

Material reparación persiana no 

centro social municipal de maiores 

Material  reparacións casa de cul-

tura 

Material para bebeteca  

Material reparacións no centro 

médico 

Material eléctrico para alumeado 

público 

Material para taller 

 

5,80 € 

 

7,74 € 

 

2,50 € 

 

62,75 € 

25,89 € 

 

100,81 € 

 

5,80 € 

80,69 € 
77/15-24/11/15 Cerne Ingeniería, S.A. / 

A-15056468 
Honorarios por asistencia técnico 

urbanística novembro 2015 
 

2.000,00 € 
15A/005807- 

21/08/15 
Toldos Gómez, S.L. / 

B15274459 
Subministro de plástico invernade-

ro para Festival de la Luz 2015 
 

 

144,10 € 
28-24/09/15 María García Liñeira / 

76517938C 
Tortillas e comidas Festival de la 

Luz 2015 
 

125,25 € 
10.139-28/09/15 Hermanos Vázquez, 

S.L. / B-15643315 
Dúas rodas para a furgoneta de 

servizos sociais 
 

200,50 € 
A/2773-16/10/15 Autos Rico, S.L. / 

B15157357 
Servizo de transporte prestado do 

27 ao 31 de xullo de 2015 
 

606,00 € 
27/15-28/10/15 Xeitura: xestión do Pa-

trimonio Cultural 

S.Coop.Galega / 

F32449514 

Actividade de dinamización dentro 

do programa Ler Conta Moito 

2015 

 

 
125,00 € 

Q-009/15-21/11/15 José Ángel Candal 

López / 32755022D 
Actuación musical do grupo “Ma-

racaibo” rede cultural da Deputa-

ción 2015 

 

 

300,00 € 
104-23/11/15 Marta Iglesias Martín / 

47362100V 
Espectáculo Pizpireta e Rigolina 

rede cultural da Deputación 2015 
 

700,00 € 
CINCO/2015- 

23/11/15 
Francisco Celso Catelo 

Agra / 32408951L 
Actuación do grupo Dúo SonLati-

no no centro de maiores rede cul-

tural da Deputación 2015 

 

 

300,00 € 
0101-1501239- 

31/10/15 
Cogami Reciclado de 

Galicia, S.L. / 

B15467962 

Recollida de residuos do 01/10/15 

ao 21/10/15 
 

95,36 € 

06B/114-30/10/15 

 
Coregal Parques e Xar-

dins, S.L. / B15731797 
Mantemento zonas verdes outubro 

2015 
 

1.990,00 € 
28-K580-635957- 

01/11/15 
Telefónica Móviles Es-

paña, S.A. / A-

78923125 

Teléfonos móbiles período 

18/09/15-17/10/15 
 

200,26 € 

002191-19/11/15 Control de Plagas An-

drade, S.L. / B-

15989692 

Cota bimestral polos servizos de 

control de plagas e legionella mes 

novembro 2015 nos centros muni-

cipais 

 

 

 
686,83 € 

0001096-01/11/15 Enfoque Soluciones TI, 

S.L. / B-47602651 
Mantemento programa residencia 

novembro 2015 
 

59,29 € 
3120251454- 

30/09/15 
Serunión, S.A.U. / 

ESA59376574 
Servizo de alimentación da resi-

dencia e centro de día setembro 

 

 



2015 5.334,98 € 
00/076120-22/09/15 

00/058917-22/07/15 

 

00/087327-31/10/15 

Dielectro Industrial, 

S.A.U. / A-15007750 
Material eléctrico para o colexio 

Lámpadas para o alumeado públi-

co 

Material reparacións alumeado 

público 

396,71 € 

 

 

165,82 € 

 

302,35 € 
Recibo: 57305-

25/09/15 
Grupo Cas-

al&Asociados S.L./ 

B-94033578 

Seguro de accidentes IX Carreira 

Pedestre e Canicross 2015 póliza 

1300000564. Compañía Berkley 

España 

 

 

 

147,34 € 
OFFV15 3871- 

31/10/15 
Ofireyco, S.L. / 

B15342702 
Bolígrafos e rollos papel para su-

madora oficinas concello 
 

16,70 € 
103-14/11/15 Ángeles Íñiguez Casal / 

76517968G 
42 bolos de pan para o Magosto 

2015 
 

84,00 € 
D150002137- 

17/11/15 
Fripor, S.L. / B-

15128143 
Subministro de 152 quilos de tira 

refrixerada e 22 quilos de chorizo 

criollo magosto 2015 

 

 

722,94 € 
597-30/09/15 

596-30/09/15 

D- 1067-05/10/15 

 

D- 1172-04/11/15 

675-31/10/15 

676-31/10/15 

674-31/10/15 

 

673-31/10/15 

Juan López Sánchez / 

34258362 T 
Gasolina brigada incendios 

Gasolina desbrozadoras 

Gasóleo calefacción centro de 

saúde 

Gasóleo automoción  

Gasolina para desbrozadoras 

Gasolina brigada incendios 

Gasóleo automoción para o 

vehículo 7428FJK 

Gasóleo automición para o vehícu-

lo 5002HHB 

290,00 € 

55,00 € 

 

610,00 € 

2.425,00 € 

72,00 € 

59,00 € 

 

54,95 € 

 

85,00 € 
004517-30/10/15 Fernando J. Sánchez 

García / 76505509B 
Subministro de area para o colexio  245,98 € 

A122423-06/10/15 Jim Sports Technology, 

S.L. / ESB15932304 
Camisetas carreira pedestre 2015 566,28 € 

FV/152461-31/10/15 Ramón Pampín Bango, 

S.L. / B-15290430 
Descargador cisterna para repara-

ción baño casa consistorial 
 

21,01 € 
A/669-15/07/10/15 

 

A/670-15-07/10/15 

Gestcalor S.L. / B-

94038106 
Pellet de madeira caldeira de bio-

masa centro social de maiores 

Pellet de madeira caldeira de bio-

masa casa cultura-PAI 

 

532,40 € 

 

532,40 € 
29-30/09/15 

 

 

28-30/09/15 

Supermercado Rey-

Blanco / B70204631 
Alimentación (café, leite, galletas) 

persoal camión 112 Festival de la 

Luz 2015 

Material de hixiene para a residen-

cia e centro de día 

 

 

12,97 € 

 

9,99 € 
A/708-30/09/15 Suministros Indu-

striales Cire, S.L. / 

B15342652 

Rollos banda sinalización parking 

Festival de la Luz 2015 
 

265,95 € 

A/35174-15/11/15 Suministros Médicos 

Vigueses Uno, S.L. / 

B36797637 

Luvas vinilo para a residencia e 

centro de día 
 

159,72 € 

111.595-30/09/15 

 

111.937-30/09/15 

Recambios Santiagues-

es, S.L. /  

B-15214349 

Batería para o vehículo 5895GZW 

Pezas para  cortacéspede 

Material reparacións desbrozado-

113,14 € 

40,03 € 

 



111.938-30/09/15 ras 426,94 € 
B/1247-30/09/15 Oscar Carreira García / 

78796945A 
Papel hixiénico Festival de la Luz 309,28 € 

FE15 52.00- 

25/11/15 

 

 

FE15 51.00- 

25/11/15 

 

 

 

 

FE15 48.00- 

11/11/15 

Construcciones 

González y González, 

S.L. / B15165004 

Realizacion da obra: Mellora dos 

locais sociais de Arceo, Brates e 

Os Ánxeles. Investimo cultura 

Deputación 2015. Adx. Contrato 

menor Decreto 389/15 de 

10/08/15  

Realización da obra: Traslado de 

caseta de información turística e 

sinalización de elementos de inte-

rese. Investimento promoción 

turística Deputación 2015. Adx. 

Contrato menor Decreto 358/15 de 

23/07/15 

Realización da obra: Mellora zo-

nas verdes e subministro de conte-

nedores. Investimento no ámbito 

de medio ambiente Deputación 

2015. Adx. Contrato menor Decre-

to 351/15 de 22/07/15 

 

 

 

 

 

2.599,98 € 

 

 

 

 

 

 

6.970,00 € 

 

 

 

 

 

 

11.275,69 € 
5/01509692-25/10/15 

 

 

 

5/01509693-25/10/15 

 

Nea F3 Ibérica, S.L.U. / 

B-15361348 
Mantemento fotocopiadora cor 

BH C35 e fotocopiadora cor KM 

C364 oficinas municipais período 

23/09/15-23/10/15 

Mantemento fotocopiadora cor 

BH C353 residencia período 

19/09/15-19/10/15 

 

 

 

322,84 € 

 

 

115,26 € 
0000338399- 

07/10/15 
Willis Galicia Corredu-

ria de Seguros, S.A. / 

A36824845 

Póliza nº 181248 Accidentes co-

lectivos: seguro voluntarios Fes-

tival de la Luz 2015. Período de 

cobertura: 11.09.15 a 14.09.15 

compañía Markel 

 

 

 

 

108,05 € 
3342397284- 

01/11/15 
Schindler / A-

50001726 
Mantemento ascensores  novem-

bro 2015 
 

267,75 € 
229-31/10/15 

 

 

 

 

230-31/10/15 

Serán. Axuda no fogar 

María Belén Amado 

Fariña / 76368695R 

Servizo de enfermería na residen-

cia e  centro de día outubro/2015 

(Baixa de Pablo Mouriño). Adx. 

Contrato menor Decreto 419/15 de 

21/08/15 

Servizo de enfermería na residen-

cia de centro de día outubro 2015 

(Vacacións ATS Estrella) Adx. 

Contrato menor Decreto 528/15 de 

14/10/15 

 

 

 

 

2320,52 € 

 

 

 

 

621,14 € 
695-30/10/15 

 

694-30/10/15 

 

691-30/10/15 

696-30/10/15 

José Manuel Verea 

Castelo / 33245534T 
Material para arranxos na casa do 

concello  

Material para arranxos na casa da 

cultura 

Material carreira pedestre 

Tornillo de 12x70 para o trator 

 

8,89 € 

 

0,97 € 

2,76 € 

0,65 € 



693-30/10/15 

692-30/10/15 

698-23/11/15 

 

699-23/11/15 

700-23/11/15 

701-23/11/15 

 

702-23/11/15 

703-23/11/15 

Material reparación no colexio 

Rollos de fío desbrozadora manual 

Oito gomas reparación grifo no 

albergue de peregrinos 

Material servizo de augas 

Líquido fregasolos para microbús  

Dous plásticos cubre todo para ca-

sa consistorial 

Material para o taller 

Material reparacións na residencia 

e centro de día 

18,09 € 

49,61 € 

 

2,42 € 

25,75 € 

4,60 € 

 

2,40 € 

10,49 € 

 

4,82 € 
2-06/11/15 

 

3-17/11/15 

Mª. Carmen Quintela 

Vázquez / 78796386L 
Seis quilos de castañas magosto 

2015 

133 quilos de castañas magosto 

2015 

 

13,50 € 

 

399,00 € 
A1516088898- 

31/10/15 
Northgate España Rent-

ing Flexible, S.A.U. / 

A28659423 

Aluguer vehículo brigada incen-

dios período 01/10/15 a 28/10/15. 

Adx. Contrato menor Decreto 

405/2015 

 

 

 

747,49 € 
002989-03/11/15 

 

002988-03/11/15 

 

002987-03/11/15 

 

002986-03/11/15 

 

002985-03/11/15 

J.M. Josmer, S.L. / B-

15542988 
Comida para o Festival de la Luz 

2015 

Material para o Festival de la Luz 

2015 (abono, arame) 

Carbón vexetal, pastillas encendi-

do 

Dous sacos de pellets calefacción 

PAI 

Cemento para poste en Dormeá 

 

89,35 € 

 

87,53 € 

 

12,02 € 

 

6,99 € 

3,70 € 
150698-01/11/15 

 
Farmacia Mª. José 

Vázquez Freire / 

33277749S 

Material de farmacia para a resi-

dencia e centro de día 
 

171,42 € 

B 944 - 13/10/15 Jobegosum S.L. /  

B70058268 
Subministro de produtos médicos 

para a residencia  
 

154,63 € 
54-03/09/15 Alberto Penas Rey / 

78787747M 
Material para obras de mantemen-

to 
 

552,97 € 
Emit-020150385- 

20/09/15 
Algeco Construcciones 

Modulares, S.L.U. /  

B28871192 

Subministro por aluguer e trans-

porte de módulos de aseos, du-

chas, contenedores e despachos 

para o Festival de la Luz 2015. 

Adx. Contrato menor Decreto 

162/15 de 24/04/15 

 

 

 

 

 

18.454,56 € 
FE15321182164332- 

03/09/15 

 

FE15321184399785- 

30/09/15 

FE15321184399784 

30/09/15 

FE15321183865428 

23/09/15 

FE15321183865429 

23/09/15 

FE15321183865430 

Gas Natural Servicios 

SDG, S.A. / 

ESA08431090 

Recibo alumeado público Gándara 

período 14/07/15 ao 14/08/15 

Recibo piscina período 15/08/15 

ao 16/09/15 

Recibo campo de fútbol período 

15/08/15 ao 16/09/15 

Recibo albergue período 11/08/15 

ao 10/09/15 

Recibo colexio período 11/08/15 

ao 10/09/15 

Recibo residencia período 

11/08/15 ao 10/09/15 

 

173,86 € 

 

882,84 € 

 

874,68 € 

 

314,77 € 

 

384,02 € 

 

1.482,44 € 



23/09/15 

FE15321184399783 

30/09/15 

FE15321184399782 

30/09/15 

Recibo polideportivo período 

11/08/15 ao 10/09/15 

Recibo estación potabilizadora 

período 15/08/15 ao 16/09/15 

 

180,07 € 

 

2.201,32 € 

Relación FACE  

2015/2369 ao 

2015/2504  

Data: 15/10/15 

01150911158437 

24/09/15 

01150911140459 

24/09/15 

01150911063069 

23/09/15 

Gas Natural S.U.R. 

SDG, S.A. / 

ESA65067332 

Recibos alumeado público setem-

bro 2015 

 

 

Recibo depósito de Boimil período 

14/08/15 ao 16/09/15 

Recibo protección civil período 

14/08/15 ao 16/09/15 

Recibo refuxio de Sendelle perío-

do 14/08/15 ao 16/09/15 

 

4.812,94 € 

 

 

 

 

193,56 € 

 

50,32 € 

 

20,64 € 
TA5650276234 

 

TA5650267669 

TA5650273541 

 

TA5650272968 

19/10/15 

TA5660267867 

TA5660267868 

TA5660272493 

TA5660273142 

TA5660273702 

TA5660272655 

TA5660276360 

 

TA5660276160 

19/11/15 

Telefónica de España, 

S.A.U. / A-82018474 
Recibo teléfono residencia e cen-

tro de día 

Recibo teléfono servizos sociais 

Recibo teléfono centro social mu-

nicipal de maiores 

Recibo teléfono fax 

Recibo teléfono xulgado de paz 

Recibo teléfono servizos sociais 

Recibo teléfono ascensor concello 

Recibo teléfono fax  

Recibo teléfono centro social mu-

nicipal de maiores 

Recibo teléfono oficinas concello 

Recibo teléfono residencia e cen-

tro de día 

Recibo teléfono ascensor da resi-

dencia e centro de día 

 

84,30 € 

91,86 € 

 

69,89 € 

0,00 € 

25,99 € 

95,73 € 

17,50 € 

0,00 € 

 

64,54 € 

399,30 € 

 

77,48 € 

 

17,40 € 

 

5.2.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA MANTEMENTO EN 

COMÚN DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DOS CONCELLOS 

DE: BOIMORTO, SOBRADO E ARZÚA 
Pola secretaria dáse conta dos antecedentes obrantes neste Concello en relación co servizo de 

normalización lingüística que mantiña un convenio cooperación entre os concellos de Boimorto, 

Sobrado e Mesía que foi aprobado en Pleno en sesión ordinaria celebrada con data do 28 de fe-

breiro de 2013 con carácter indefinido ata que unha das partes determine a súa extinción ou 

modificación. 

Ante a nova convocatoria de subvencións provinciais (ano 2016), de concorrencia competitiva 

dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, man-

temento e reforzo dos servizos de normalización lingüística (SNL) publicada no BOP número 

221 de data 18/11/2015 onde o importe da subvención aumenta ata un máximo de 12.000 €uros, 

onde o Concello debe sufragar e asumir como mínimo o 20% dos custos do persoal. 

Nesta nova convocatoria incorpórase o Concello de Arzúa e o Concello de Mesía non formará 

parte da agrupación de Concellos do servizo de normalización lingüística. 

A tal efecto redáctase un novo convenio de cooperación para mantemento en común do servizo 

de normalización lingüística dos concellos de: Boimorto, Sobrado e Arzúa, sendo o texto do 

mesmo o que figura como Anexo I. 



A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, ACORDA: 

 

PRIMEIRO.- Comunicarlle o Concello de Mesía que deixa de formar parte dende o día 31 de 

decembro de 2015 do servizo de normalización lingüística recollido no Convenio de coopera-

ción asinado en data 5 de marzo de 2013. 

 

SEGUNDO.- Prestar aprobación o texto do Convenio de cooperación a asinar entre os Concel-

los de Boimorto, Sobrado e Arzúa que figura como anexo I. 

 

TERCEIRO.- Solicitar subvención ao abeiro da devandita convocatoria a subvención para o 

mantemento dos servizos lingüísticos cos concellos de Arzúa e Sobrado. 

 

CUARTO.- Nomear o Sr. Alcalde, D. Gonzalo Concheiro Coello, para que en representación 

do Concello, proceda a realizar as xestións e a sinatura de cantos documentos sexan necesarios 

para a execución do presente acordo. 

 

QUINTO.- Sinalar que o Concello de Boimorto recibirá o importe da achega provincial e será o 

encargado de presentar a documentación para o pagamento e xustificación. 

 

SEXTO.- Tramitar o procedemento previsto no artigo 41 do Estatuto dos Traballadores para 

facer efectiva a modificación do contrato da técnica de normalización lingüística pasando a 

prestar os seus servizos en conxunto para os concellos de Boimorto, Sobrado e Arzúa. A efecti-

vidade desta modificación terá data 1 de xaneiro de 2016. 

 

SÉTIMO.- Segundo as bases específicas desta convocatoria a traballadora Sylvia Cea Vázquez 

verá incrementado o seu salario e pasará a percibir pagas extras. 

 

OITAVO.- Notifíquese o presente decreto a Dna. Sylvia Cea Vázquez indicando que a efectivi-

dade desta modificación terá data 1 de xaneiro de 2016 

 
ANEXO I 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA MANTEMENTO EN COMUN DO SERVIZO DE 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DOS CONCELLOS DE: BOIMORTO, SOBRADO E 

ARZÚA. 

 

En Boimorto a ...................................... 

 

REUNIDOS 

 

Dunha parte, D. Luís Lisardo Santos Ares , en nome e representación do Concello de Sobrado. 

 

Doutra parte, D. José Luís García López en nome e representación do Concello de Arzúa. 

 

Doutra parte, D.Gonzalo Concheiro Coello, en nome e representación do Concello de Boimorto. 

 

Todas as partes na representación que ostentan recoñécense mutuamente capacidade para celebrar este 

acto de conformidade co artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime 

Local. 

 

EXPOÑEN 



 

 Primeiro.- Os Concellos, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, 

poden promover toda clase de actividades e prestar cantos servizos públicos contribúan a satisfacer as 

necesidades e aspiracións da comunidade veciñal. 

 

As fórmulas de colaboración entre as administracións públicas quedan fóra do ámbito de aplicación do 

texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 

14 de novembro, como declara expresamente o artigo 4.c) desta norma e poden servir de instrumento pa-

ra prestación dos servizos públicos sempre que non sexan contrarios ao interese público, ao ordenamento 

xurídico ou os  principios de boa administración. Son patentes as economías que se conseguen na presta-

ción conxunta dos servizos, polo tanto, tamén o serán baixo a fórmula típica de utilizar os servizos que 

ben prestando o concello limítrofe. Conclúese, polo tanto, que os Concellos de: Boimorto, Sobrado dos 

Monxes e Arzúa poden subscribir un convenio para o mantemento conxunto dun servizo de normaliza-

ción lingüística sen crear un novo ente con personalidade xurídica, no marco do establecido nos artigos 

3.1 e 6 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administra-

tivo común e nos artigos 6, 10 e 57 da Lei 7/1985, de 2 de abril de bases do réxime local. 

 

Vista a comunicación de data 18/11/2015 da Deputación Provincial da Coruña – Presidencia da Com-

isión de Benestar Social, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística- no que se in-

forma que no orzamento deste organismo para o exercicio 2016 inclúese a partida para facer fronte ás 

subvencións do Convenio de cooperación cos concellos para o financiamento de creación ou mantemen-

to do servizo lingüístico, mantendo o servizo de normalización lingüística en conxunto cos tres concel-

los: Boimorto, Sobrado dos Monxes e Arzúa. 

 

 Segundo.- A través do presente convenio preténdese crear unha agrupación sen personalidade 

xurídica  necesaria entre os Concellos de Boimorto e os de Sobrado dos Monxes e Arzúa para a creación 

e mantemento en común dun servizo de normalización lingüística conxunto. 

 

 Terceiro.- O Concello de Boimorto ten un servizo de normalización lingüística creado cun 

técnico contratado e que forma parte da Rede de Dinamización Lingüística que pretende poñer en común 

para prestación conxunta deste servizo. Os Concellos de Sobrado dos Monxes e Arzúa carecen do Servi-

zo de Normalización Lingüística. Esta carencia está motivada pola falta dun técnico de normalización 

lingüística en cada un destes Concellos. Consideramos unha medida importante a creación deste servizo 

para a agrupación antedita debido á proximidade existente entre cada un deles, facilitando desta maneira 

as funcións do servizo tal e como determina a disposición adicional da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de 

normalización lingüística. 

 

En base ao exposto, e coa finalidade de crear e manter en común o servizo de normalización lingüística 

para Boimorto, Sobrado dos Monxes e Arzúa, acórdase a subscrición do presente convenio administrati-

vo conforme ás seguintes 

 

ESTIPULACIÓNS 

 

 Primeira.-  O Concello de Boimorto permitirá que o persoal contratado no seu servizo de nor-

malización lingüística sega formando parte da agrupación con Sobrado dos Monxes e Arzúa no marco 

da colaboración pactada e preste os seus servizos en conxunto para os tres concellos. O técnico de nor-

malización lingüística realizará as funcións técnicas que aparecen determinadas na base 3ª da convocato-

ria publicada pola Deputación Provincial en cada un dos concellos agrupados a través deste convenio de 

colaboración, establecéndose a sede principal e oficina do servizo de normalización conxunto na casa 

consistorial do Concello de Boimorto. 

 

 Segunda.- O alcalde de Boimorto será o encargado de tramitar as solicitudes de subvencións 

ante os organismos competentes sendo, así, o Concello de Boimorto o perceptor tanto da subvención da 

Deputación Provincial como da Xunta de Galicia en caso de que saian convocadas. O Concello de Boi-



morto pagará as nóminas do técnico contratado que pasa a prestar os seus servizos en todos os termos 

municipais.  Todas as actividades deste servizo desenvolveranse en todos os termos municipais que 

están agrupados. A representación da agrupación de Concellos corresponderá ao alcalde de Boimorto, 

compartindo os tres Concellos as obrigas de aportación de novos e necesarios medios materiais, per-

soais, instalacións  necesarias para o bo funcionamento do servizo sen asumir o Concello de Sobrado dos 

Monxes nin o Concello de Arzúa ningún tipo de obriga económica en relación cos costos de nóminas do 

persoal actualmente contratado. 

 

 Terceira.- Ao abeiro deste convenio non se crea ningún ente independente novo con personali-

dade xurídica propia. Tanto o Concello de Boimorto como Sobrado dos Monxes pertencen á Rede de 

Dinamización Lingüística e o Concello de Arzúa tramitarase. 

 

 Cuarta.- A organización do novo servizo rexerase polo establecido neste convenio, así como, 

por calquera outra cláusula previamente pactada que modifique a actual redación, fixando as directrices 

do funcionamento diario o Alcalde de Boimorto como representante da agrupación destes tres Concellos. 

 

 Quinta.- O presente convenio rexerá dende o 1 de xaneiro de 2016 e terá carácter indefinido ata 

que unha das partes determine a súa extinción ou modificación. 

 

E para que así conste, en proba de conformidade, os asistentes asinan este convenio por triplicado exem-

plar, no lugar e data indicados no encabezamento. 

 

             O alcalde de (Sobrado):                                                O alcalde de (Arzúa): 

 

 

    Asdo.- Luís Lisardo Santos Ares                        Asdo. José Luís García López 

 

      O alcalde de (Boimorto): 

 

                      Asdo.- Gonzalo Concheiro Coello 

 

5.3.- SOLICITUDES SERVIZO DE FISIOTERAPIA E PODOLOXÍA  
Visto informe de servizos sociais que se transcribe literalmente: 

 

<<INFORME SOCIAL 
 

INSTITUCIÓN: Concello de Boimorto. Servizos sociais 

INFORME EMITIDO POR: María Esther Vidal Pandelo 

DATA DO INFORME: 26/11/2015 

DIRIXIDO A: XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

 

Visto o acordo municipal nº 15 art. 5 de prezo público  por servizo de fisioterapia e podoloxía  

e vistas as solicitudes presentadas en tempo e forma, proponse á Xunta de Goberno Local que 

sexan beneficiarios do servizo de fisioterapia e podoloxía as seguintes persoas segundo a valo-

ración técnica que se sinala: 

 

1.- LÓPEZ MONTERO ERMITAS - FISIOTERAPIA  

VALORACIÓN TÉCNICA 

 

 a) Consta informe médico que acredita necesidade 



 b) Non consta minusvalía nin resolución de dependencia 

 c) Concurren os requisitos do apartado 3 do art. 7 

 

2.- GONZÁLEZ PEDREIRA ISABEL - FISIOTERAPIA 

VALORACIÓN TÉCNICA 

 

 a) Consta informe médico que acredita necesidade 

 b) Non consta minusvalía nin resolución de dependencia 

 c) Concurren os requisitos do apartado 3 do art. 7 

 

3.- GARCÍA MONTAÑA MERCEDES - FISIOTERAPIA 

VALORACIÓN TÉCNICA 

 

 a) Consta informe médico que acredita necesidade 

 b) Non consta minusvalía nin resolución de dependencia 

 c) Concurren os requisitos do apartado 3 do art. 7 

 

4.- GARCÍA CARNEIRO ELISA - FISIOTERAPIA  

VALORACIÓN TÉCNICA 

 

 a) Consta informe médico que acredita necesidade 

 b) Non consta minusvalía nin resolución de dependencia 

 c) Concurren os requisitos do apartado 3 do art. 7 

 

5.- COSTOYA VARELA BENIGNO - FISIOTERAPIA 

VALORACIÓN TÉCNICA 

 

 a) Consta informe médico que acredita necesidade 

 b) Non consta minusvalía nin resolución de dependencia 

 c) Concurren os requisitos do apartado 3 do art. 7 

 

Esta é a proposta que salvo erro ou omisión involuntaria elevo como Traballadora Social do 

concello para que a Xunta do Goberno Local resolva o que se estime oportuno.>> 

 

En aplicación dos artigos 5 e 6 do acordo municipal regulador do funcionamento e prezos 

públicos polos servizos de fisioterapia e podoloxía no centro de maiores a Xunta de Goberno 

Local por unanimidade ACORDOU: 

PRIMEIRO.- Aprobar e incluír na lista de admitidos para ser usuarios do servizo de fisiotera-

pia a Ermitas López Montero, Isabel González Pedreira, Mercedes García Montaña, Elisa 

García Carneiro e Benigno Costoya Varela. 

SEGUNDO.- Notificar aos beneficiarios deste servizo que teñen a súa disposición nas oficinas 

municipais os tickets que deberá adquirir e presentar ante a persoa que presta o servizo e terán 

unha validez para o mes de outubro, novembro e decembro do 2015. Sen a presentación de dito 

ticket acreditativo do pago do servizo público non será atendida polo servizo de fisioterapia. 

 

5.4.- SOLICITUDE E OUTORGAMENTO DE SUBVENCIÓN PARA O APOIO Á 

NATALIDADE. 

Visto o expediente de solicitude de axuda municipal  para apoio a natalidade 2015, ao abeiro da 

convocatoria publicada no BOP núm. 210 de data 03/11/2015, iniciado  por: 



- Dna. María José Balbás Neira (con rexistro entrada 2789 de data 04/11/2015) debido ao na-

cemento en data 07/09/2015 do seu fillo Marcos Souto Balbás.   

En aplicación da ordenanza específica reguladora das bases da convocatoria de subvencións 

municipais a axudas para apoio á natalidade na anualidade 2015 a Xunta de Goberno por un-

animidade ACORDA: 

PRIMEIRO.- Conceder unha axuda por apoio á natalidade de 300 €uros a  Dna. María José 

Balbás Neira polo nacemento do seu fillo Marcos Souto Balbás, con cargo a partida 231.48000 

do orzamento municipal para a anualidade 2015. 

SEGUNDO.- Notificar o presente acordo á interesada, con expresión dos recursos que poden 

interpoñer contro o mesmo, asi como o lugar e prazo para interpoñerlos. 

 

5.5.- SOLICITUDE E OUTORGAMENTO DE SUBVENCIÓN PARA O APOIO Á 

NATALIDADE. 

Visto o expediente de solicitude de axuda municipal  para apoio a natalidade 2015, ao abeiro da 

convocatoria publicada no BOP núm. 210 de data 03/11/2015, iniciado  por: 

- D. José Ángel Sánchez Seijo (con rexistro entrada 2794 de data 05/11/2015) debido ao nace-

mento en data 13/04/2015 da súa filla Ainhoa Sánchez Mato.   

En aplicación da ordenanza específica reguladora das bases da convocatoria de subvencións 

municipais a axudas para apoio á natalidade na anualidade 2015 a Xunta de Goberno por un-

animidade ACORDA: 

PRIMEIRO.- Conceder unha axuda por apoio á natalidade de 300 €uros a  D. José Ángel Sán-

chez Seijo polo nacemento da súa filla Ainhoa Sánchez Mato, con cargo a partida 231.48000 do 

orzamento municipal para a anualidade 2015. 

SEGUNDO.- Notificar o presente acordo ao interesado, con expresión dos recursos que poden 

interpoñer contro o mesmo, asi como o lugar e prazo para interpoñerlos. 

 

5.6.- SOLICITUDE E OUTORGAMENTO DE SUBVENCIÓN PARA O APOIO Á 

NATALIDADE. 

Visto o expediente de solicitude de axuda municipal  para apoio a natalidade 2015, ao abeiro da 

convocatoria publicada no BOP núm. 210 de data 03/11/2015, iniciado  por: 

- Dna. Cristina Fernández Espiño (con rexistro entrada 2818 de data 06/11/2015) debido ao na-

cemento en data 20/07/2015 da súa filla Erika Montero Fernández.   

En aplicación da ordenanza específica reguladora das bases da convocatoria de subvencións 

municipais a axudas para apoio á natalidade na anualidade 2015 a Xunta de Goberno por un-

animidade ACORDA: 

PRIMEIRO.- Conceder unha axuda por apoio á natalidade de 300 €uros a  Dna. Cristina 

Fernández Espiño polo nacemento da súa filla Erika Montero Fernández, con cargo a partida 

231.48000 do orzamento municipal para a anualidade 2015. 

SEGUNDO.- Notificar o presente acordo á interesada, con expresión dos recursos que poden 

interpoñer contro o mesmo, asi como o lugar e prazo para interpoñerlos. 

 

5.7.- SOLICITUDE E OUTORGAMENTO DE SUBVENCIÓN PARA O APOIO Á 

NATALIDADE. 

Visto o expediente de solicitude de axuda municipal  para apoio a natalidade 2015, ao abeiro da 

convocatoria publicada no BOP núm. 210 de data 03/11/2015, iniciado  por: 

- Dna. Laura Lorenzo Lorenzo (con rexistro entrada 2883 de data 16/11/2015) debido ao nace-

mento en data 18/06/2015 da súa filla Noa Saa Lorenzo.   



En aplicación da ordenanza específica reguladora das bases da convocatoria de subvencións 

municipais a axudas para apoio á natalidade na anualidade 2015 a Xunta de Goberno por un-

animidade ACORDA: 

PRIMEIRO.- Conceder unha axuda por apoio á natalidade de 300 €uros a  Dna. Laura Lorenzo 

Lorenzo polo nacemento da súa filla Noa Saa Lorenzo, con cargo a partida 231.48000 do orza-

mento municipal para a anualidade 2015. 

SEGUNDO.- Notificar o presente acordo á interesada, con expresión dos recursos que poden 

interpoñer contro o mesmo, asi como o lugar e prazo para interpoñerlos. 

 

5.8.- SOLICITUDE E OUTORGAMENTO DE SUBVENCIÓN PARA O APOIO Á 

NATALIDADE. 

Visto o expediente de solicitude de axuda municipal  para apoio a natalidade 2015, ao abeiro da 

convocatoria publicada no BOP núm. 210 de data 03/11/2015, iniciado  por: 

- D. Mustapha Bataha (con rexistro entrada 2885 de data 16/11/2015) debido ao nacemento en 

data 23/09/2015 do seu fillo Adam Bataha.   

En aplicación da ordenanza específica reguladora das bases da convocatoria de subvencións 

municipais a axudas para apoio á natalidade na anualidade 2015 a Xunta de Goberno por un-

animidade ACORDA: 

PRIMEIRO.- Conceder unha axuda por apoio á natalidade de 300 €uros a  D. Mustapha Bata-

ha polo nacemento do seu fillo Adam Bataha, con cargo a partida 231.48000 do orzamento mu-

nicipal para a anualidade 2015. 

SEGUNDO.- Notificar o presente acordo ao interesado, con expresión dos recursos que poden 

interpoñer contro o mesmo, asi como o lugar e prazo para interpoñerlos. 

 

5.9.- SOLICITUDE E OUTORGAMENTO DE SUBVENCIÓN PARA O APOIO Á 

NATALIDADE. 

Visto o expediente de solicitude de axuda municipal  para apoio a natalidade 2015, ao abeiro da 

convocatoria publicada no BOP núm. 210 de data 03/11/2015, iniciado  por: 

- D. Daniel Andrade Peón (con rexistro entrada 2912 de data 19/11/2015) debido ao nacemento 

en data 08/09/2015 do seu fillo Adán Andrade Vázquez.   

En aplicación da ordenanza específica reguladora das bases da convocatoria de subvencións 

municipais a axudas para apoio á natalidade na anualidade 2015 a Xunta de Goberno por un-

animidade ACORDA: 

PRIMEIRO.- Conceder unha axuda por apoio á natalidade de 300 €uros a  D. Daniel Andrade 

Peón polo nacemento do seu fillo Adán Andrade Vázquez, con cargo a partida 231.48000 do 

orzamento municipal para a anualidade 2015. 

SEGUNDO.- Notificar o presente acordo ao interesado, con expresión dos recursos que poden 

interpoñer contro o mesmo, asi como o lugar e prazo para interpoñerlos. 

 

5.10.- SOLICITUDES E OUTORGAMENTO DE SUBVENCIÓNS ÁS FAMILIAS PARA 

O TRANSPORTE ESCOLAR. 
Visto o expediente tramitado para o outorgamento de subvencións destinadas a familias para 

facer fronte ós gastos de transporte escolar para o curso académico 2014-2015 ao abeiro da 

convocatoria publicada no BOP núm. 210 de data 03/11/2015, e visto o informe da técnica en 

intervención familiar - psicóloga, en bases das solicitudes presentadas polo pai, nai ou tutor dos 

alumnos/as ou os mesmos alumnos, que se transcribe literalmente: 

 

<<Mª Teresa Gómez Cea, Técnica en intervención familiar-psicóloga do Concello de Boimorto (A Co-

ruña) en relación coa convocatoria de subvencións ás familias para o transporte escolar curso 



académico 2014-2015, publicada no BOP núm. 210 de data 03/11/2015, e de acordo coa base 8 da or-

denanza específica reguladora das bases emito o seguinte 

 

INFORME 

 

1º) Que o número de solicitudes presentadas é de 18. 

2º) Que o crédito dispoñible é de 5.000,00 € e o importe da subvención segundo as bases é de 250 € 

por alumno/a máximo. 

3º) Que revisadas as solicitudes e documentación xustificativa que achegan co número de rexistro de 

entrada seguinte: 

 

 

Alumno/a Rexistro de entrada solicitude/data 

Noelia Varela Monterroso 2826 – 09/11/2015 

José Manuel Sánchez Carril 2829 – 09/11/2015 

Manuel Veiras Barreiro 2834 – 10/11/2015 

Raquel Sesar Vázquez 2852 – 11/11/2015 

Jéssica Gómez Crego 2853 – 12/11/2015 

María Aguón Lamas 2855 – 12/11/2015 

Cristina Ares Couceiro 2857 – 13/11/2015 

Ana Fernández Carro 2858 – 13/11/2015 

Marta Fernández Carro 2859 – 13/11/2015 

Vanessa González García 2868 – 13/11/2015 

Ángela Balado Graña 2875 – 16/11/2015 

Adrián Carbajales Mariñas 2882 – 16/11/2015 

Adrián Lamas Novo 2887 – 16/11/2015 

Vanesa Mosteiro Monterroso 2890 – 17/11/2015 

Carla López Aguión 2889 - 17/11/2015 

Elba Pardo Sánchez 2895 – 18/11/2015 

Elisabeth Garea Rodríguez 2920 – 20/11/2015 

Jesús López Blanco 2921 – 20/11/2015 

 

constátase que todas as solicitudes foron presentadas no prazo regulamentario de 4 de novembro a 20 

de novembro de 2015 (ámbolos dous incluídos). 

 

4º) Que tódalas solicitudes presentadas cumpren os requisitos estipulados na base 2. 

 



5º) Que tendo en conta todo o exposto, as bases que o regulan, a miña proposta de subvención ás fa-

milias para o transporte escolar curso 2014-2015 é a seguinte: 

 

Alumno/a Importe subvención 

Noelia Varela Monterroso 250.-  

José Manuel Sánchez Carril 250.- 

Manuel Veiras Barreiro 250.- 

Raquel Sesar Vázquez 250.- 

Jéssica Gómez Crego 250.- 

María Aguón Lamas 250.- 

Cristina Ares Couceiro 250.- 

Ana Fernández Carro 250.- 

Marta Fernández Carro 250.- 

Vanessa González García 250. 

Ángela Balado Graña 250.- 

Adrián Carbajales Mariñas 250.- 

Adrián Lamas Novo 250.- 

Vanesa Mosteiro Monterroso 250.- 

Carla López Aguión 250.- 

Elba Pardo Sánchez 250.- 

Elisabeth Garea Rodríguez 250.- 

Jesús López Blanco 250.- 

 

Boimorto, 25 de novembro de 2015 

 

Asdo.: Mª Teresa Gómez Cea 

Técnica en intervención familiar-psicóloga>> 

 

 

Visto o informe da técnica de intervención familiar-psicóloga, a Xunta de Goberno Local coa 

abstención de María Jesús Novo Gómez que saíu da sesión, fundamentada no artigo 28.2.b) da 

Lei 30/1992 de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo 

común por razón de parentesco co solicitante Adrián Lamas Novo, co voto favorable dos outros 

dous membros, en aplicación do artigo 8 da Ordenanza específica reguladora destas subven-

cións ACORDOU: 

 

PRIMEIRO.- Admitir as 18 solicitudes presentadas por cumprir os requisitos e contar coa do-

cumentación pertinente, concedéndolle unha subvención para facer fronte aos gastos de trans-

porte escolar para o curso 2014-2015 por importe de 250,00 euros a cada unha das familias dos 

escolares: Noelia Varela Monterroso, José Manuel Sánchez García, Manuel Veiras Barreiro, 



Raquel Sesar Vázquez, Jessica Gómez Crego, María Aguión Lamas, Cristina Ares Couceiro, 

Ana Fernández Carro, Marta Fernández Carro, Vanessa González García, Ángela Balado 

Graña, Adrián Carbajales Mariñas, Adrián Lamas Novo, Vanesa Mosteiro Monterroso, Carla 

López Aguión, Elba Pardo Sánchez, Elisabeth Garea Rodríguez e Jesús López Blanco, que 

supón un custo total de 4.500,00 €uros a imputar á partida presupostaria 326.48900. 

 

SEGUNDO.- Notificar o presente acordo aos interesados, con expresión dos recursos que po-

den interpoñer contra o mesmo, así como o lugar e prazo para interpoñelos. 

 

5.11.- LIQUIDACIÓN CONVENIO CONCELLO DE ARZÚA.-  
Vista as lecturas dos contadores nº 07SE117226 = 6.646 m3 (menos 6.461 m3 da lectura do 

trimestre anterior = 185 m3) e nº 07SE117232 = 1.778 m3 (menos 1.725 m3 da lectura do tri-

mestre anterior = 53 m3) TOTAL: 238 m3, realizada polo encargado de servizos deste Concel-

lo, D. Luís González Guerra, en aplicación do disposto en convenio asinado con Arzúa "Conve-

nio de cooperación entre o Concello de Arzúa e o Concello de Boimorto" en data 23 de maio de 

2008, a Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDOU: 

PRIMEIRO.- Liquidar a cantidade a ingresar polo Concello de Arzúa a Boimorto como conse-

cuencia do disposto no convenio 238 m3 x 0,21 euros = 49,98 € + 5,00 (IVE do 10%) = 54,98 

€. 

SEGUNDO.- Notifíquese ao Concello de Arzúa o presente acordo, solicitando o ingreso na 

conta bancaria xa comunicada do Concello de Boimorto. 

 

5.12.- ESCRITO DE DNA. MARÍA RAQUEL LESTA ÍÑIGUEZ EN 

REPRESENTACIÓN DA EMPRESA LOGÍSTICA DEL ESPECTÁCULO, S.L., 

SOLICITANDO A DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA DEPOSITADA EN 

AVAL BANCARIO POLO SUBMINISTRO DE ARRENDAMENTO DE ESTRUTURAS 

PARA O FESTIVAL DE LA LUZ 2015. 

Pola secretaria dáse conta do escrito presentado por Dna. María Raquel Lesta Íñiguez en repre-

sentación da empresa Logística del Espectáculo, S.L., con rexistro de entrada neste concello nº 

2559 con data 13/10/2015, no que solicita a devolución do aval bancario constituído como ga-

rantía definitiva das obrigas polo seguinte subministro: 

 

Denominación Importe aval  

Arrendamiento de estructuras para el Festival de la Luz 

2015 

 

1.466,94 € 

 

 

Resultando que dito contrato xa finalizou, habendo cumprido o adxudicatario coas condicións 

establecidas. 

A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDA: 

PRIMEIRO.- Devolver a referida garantía definitiva, por haberse cumprido o subministro con-

tratado e coas condicións establecidas. 

 

5.13.- ESCRITO DE D. DANIEL ARAGUNDE CASTRO EN REPRESENTACIÓN DA 

EMPRESA GALIEVENTS, S.L., SOLICITANDO A DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA 

DEFINITIVA DEPOSITADA EN METÁLICO POLO SUBMINISTRO DE 

ARRENDAMENTO DE EQUIPOS DE LUZ E SON PARA O FESTIVAL DE LA LUZ 

2015. 

Pola secretaria dáse conta do escrito presentado por D. Daniel Aragunde Castro en representa-

ción da empresa Galievents, S.L., con rexistro de entrada neste concello nº 2503 con data 



02/10/2015, no que solicita a devolución da fianza depositada mediante transferencia bancaria 

como garantía definitiva das obrigas polo seguinte subministro: 

 

Denominación Importe aval  

Arrendamiento de equipos de luz e son para o Festival 

de la Luz 2015 

 

1.250,00 € 

 

 

Resultando que dito contrato xa finalizou, habendo cumprido o adxudicatario coas condicións 

establecidas. 

A Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDA: 

PRIMEIRO.- Devolver a referida garantía definitiva, por haberse cumprido o subministro con-

tratado e coas condicións establecidas. 

 

5.14.- SOLICITUDE PROGRAMA DE AXUDAS DE ALIMENTOS. 
Logo de ver o informe do Departamento de servizos sociais asinado por Dna. María Esther Vid-

al Pandelo, traballadora social do Concello de Boimorto, en data 25/11/2015 nos que se propón 

a concesión/denegación do reparto de alimentos en base aos criterios establecidos no Regula-

mento do programa de axudas de alimentos publicado no BOP nº 118 de data 22/06/2012. 

Vista a solicitude presentada en tempo e forma, a Xunta de Goberno Local por unanimdade 

ACORDA: 

 

PRIMEIRO.- Conceder o reparto de alimentos ás persoas ou familias que se relacionan a con-

tinuación: 

 

1º APELIDO 2º APELIDOS NOME DNI / NIE 
Carbajales Rico Luís 76474001J 

 

SEGUNDO.- Notificar o presente acordo ao interesado, xunto co réxime de recursos que poden 

interpoñer contra o mesmo. 

 

5.15.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA NO EXPEDIENTE DE 

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CREACIÓN DE EMPRESAS (CONVOCATORIA 

2015) 
Vista a solicitude de subvención presentada por Dna. María Isabel Carreira Morelle en relación 

coa convocatoria de subvención creación de empresas no Concello de Boimorto anualidade 

2015 con rexistro de entrada número 2873 en data 13/11/2015. 

Revisada a documentación aportada coa solicitude obsérvase que non se achega toda a docu-

mentación esixida na base 7ª da ordenanza específica reguladora do outorgamento de axudas 

para creación de emprego aprobada polo Pleno municipal de data 08/09/2015 e publicada no 

BOP número 210 de data 3 de novembro de 2015. 

Visto o disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico e proce-

demento admninsitrativo común, que establece os prazos para a subsanación e mellora da solici-

tude, aportando os documentos preceptivos. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, ACORDA: 

 

PRIMEIRO.- Requerir a Dna. María Isabel Carreira Morelle para que no prazo de dez días 

subsane a falta de documentación da súa solicitude e que comprende: 

 

.- Memoria do proxecto empresarial obxecto da subvención. 



.- Documento de xustificación da subvención (anexo IV) 

.- Relación numerada e ordenada cronoloxicamente dos gastos e pagamentos  subvencionados 

(anexo V)  

.- Certificado da Tesourería Xeral da Seguridade Social das cotas de autonómos aboadas e/ou, 

no seu defecto, documentos xustificativos do pagamento das cotas establecidas na Base 4ª da 

convocatoria, sexan orixinais ou fotocopias compulsadas, ordenados correlativamente segundo 

o número de orde asignado no devantido anexo V, que acrediten a efectividade do seu paga-

mento. 

.- Modelo de designación de conta bancaria. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo á solicitante sen indicación de recursos, por ser 

un acto de trámite, indicándolle ademais que, de non presentar a documentación solicitada, en-

tenderase que desiste da súa solicitude, previa resolución que será ditada nos termos previstos 

no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro. 

 

5.16.- APROBACIÓN DA RATIFICACIÓN DE DECRETO DE ALCALDÍA Nº 581/2015 

DE DATA 18/11/2015, POLO QUE SE APROBOU AS BASES PARA QUE REXERÁN O 

XII CERTAME DE CANTARES DE REIS NO CONCELLO DE BOIMORTO. 
Pola secretaria dáse conta do Decreto ditado pola Alcaldía nº 581/2015 de data 18/11/2015, po-

lo que se aprobou as bases que rexerán o XII Certame de cantares de reis no Concello de Boi-

morto, que transcrito literalmente di: 
 

<<Decreto: 581 / 2015 Data decreto: 18/11/2015 Descrición decreto: Aprobación das bases que rex-

erán o XII Certame de cantares de reis no Concello de Boimorto. 

 

DON GONZALO CONCHEIRO COELLO ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO 

DE BOIMORTO (A CORUÑA ) 
 

Vistas as bases para regular o XII Certame de Cantares de Reis no Concello de Boimorto. 

 En uso das facultades outorgadas legalmente polo artigo 21 da Lei 7/1985 de bases do réxime 

local polo presente RESOLVO: 

 

PRIMEIRO.- Aprobar as bases que rexerán o XII Certame de cantares de Reis no Concello de 

Boimorto que se reproducen literalmente: 

 

<<BASES " XII CERTAME - CONCURSO DE CANTARES DE REIS NO CONCELLO DE 

BOIMORTO" 

Cos obxectivos de fomentar a expresión artística, revalorizar a nosa identidade cultural e dándose conta 

de que a tradición dos cantares de Reis permanece aínda viva nesta nosa comarca e en moitas outras de 

Galicia, coa intención de conservala e darlle pulo e relevancia, este Concello de Boimorto convoca para 

o día 3 de Xaneiro de 2016 o XII Certame de Reis baixo as seguintes bases: 

1) Poderán participar cuadrillas de mozos/as, vellos/as ou nenos/as que se inscriban no Concello de 

Boimorto antes do día 24 de Decembro de 2015, ata un máximo de 15 cuadrillas, no caso de superarse 

este número de inscritos farase unha preselección. Enderezo: 

  

Concello de Boimorto 

Rúa Vilanova,1 

Boimorto 15817  

A Coruña 

Teléfono: 981 - 516020 

Fax: 981 – 516045 

CORREO ELÉCTRÓNICO: silvia.cea @boimorto.es 



 

2) Interpretarán un cantar de reices cunha duración que non supere os cinco minutos. 

 

3) Establécense tres premios en metálico, con cargo ó futuro orzamento municipal do 2016, que se repar-

ten do seguinte xeito: 

- Primeiro premio: 1.000 Euros 

- Segundo premio:   600 Euros 

- Terceiro premio:   400 Euros 

 

O outorgamento dos premios quedará condicionado á consignación nos orzamentos de 2016 das contías 

correspondentes ás mesmas que son as especificadas neste punto das bases, polo que as mesmas se tra-

mitan con carácter anticipado. 

 

4) O Xurado estará formado por cinco especialistas en folclore e música tradicional, ademais dun repre-

sentante do concello que actuará como secretario. 

 

5) Ás 16:30 celebrarase o certame seguido do fallo do xurado e entrega de premios. Pregamos a chegada 

das cuadrillas con antelación. 

 

6) Valorarase:  

* Que sexa un canto de Reis tradicional, enxebre e a autenticidade da peza: de 0 a 10 puntos. 

* Afinación e dificultade da peza: de 0 a 10 puntos. 

* Posta en escena (isto non implica, nin se valorará o uso do traxe tradicional): de 0 a 10 puntos. 

 

A participación no certame supón a aceptación destas bases. 

 

SEGUNDO.- Dar publicidade a estas bases mediante carteis e dípticos. 

 

O manda e asina o Sr. Alcalde, D. Gonzalo Concheiro Coello en Boimorto  dezaoito de novembro de 

dous mil quince do que, como secretaria asino aos unicos efectos de dar fe. 

            O  Alcalde - Presidente    Perante min, a secretaria 

 

 

Asdo.- Gonzalo Concheiro Coello            Asdo.- Carmen Gomez Otero>> 

 

Tendo en conta que este asunto é competencia da Xunta de Goberno Local, tal como dispón o 

artigo 3 do acordo municipal regulador dos prezos públicos por actividades, servizos, culturais, 

deportivos e análogos do Concello de Boimorto aprobado polo Pleno da Corporación en sesión 

celebrada con data 29/10/2009, publicado no BOP nº 240 de data 10/11/2009, con modificación 

aprobada en sesión ordinaria plenaria de data 28/10/2010, publicada no BOP nº 35 de data 

8/11/2010. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, ACORDA: 

ÚNICO.- Ratificar o decreto da Alcaldía nº 581/2015 de 18/11/2015 polo que se aprobou as 

bases que rexerán o XII Certame de cantares de reis no Concello de Boimorto. 

 

5.17.- CONVOCATORIA E APROBACIÓN DAS BASES PARA ESTABLECEMENTO 

DOS PREZOS PÚBLICOS PARA A EXCURSIÓN Á PISTA DE XEO DE MARINEDA 

CITY (A CORUÑA) 

Vistas as bases para convocatoria e aprobación das bases que rexerán os prezos públicos para a 

excursión á pista de xeo de Marineda City (A Coruña) redactadas en data 25/11/2015 polo 

técnico deportivo e que a continuación se reproducen literalmente: 

 



<<BASES PARA ESTABLECEMENTO DE PREZOS PÚBLICOS PARA A EXCURSIÓN Á PISTA DE 

XEO DE MARINEDA CITY (A CORUÑA) 

1.- Concepto 

Establecemento do prezo público para a excursión á pista de xeo de Marineda City o día 9 de xaneiro de 2016. 

Os participantes para participar na excursión ó xeo deberán levar luvas (mellor se son de neve) para protexer ás 

mans nas posibles caídas. A hora e lugar de saída do autocar o día 9 de xaneiro será ás 10:30 h do Campo do Rosa-

rio (colexio). 

O prazo de inscrición remata o xoves 7 de xaneiro. Os nenos/as menores de 10 anos deberán ir acompañados por 

un adulto e os demais nenos/as deberán presentar autorización firmada por un titor/pai/nai responsable.  

2.- Obrigados o pagamento 

Estarán obrigados ao pagamento todas as persoas que se beneficien desta actividade. 

Todos os asistentes ou representantes de menores deberán cubrir unha solicitude de autorización de participación, 

na que acordan que están conformes coas bases dos prezos públicos; polo que eximen ao Concello de calquera res-

ponsabilidade derivada da actividade. 

3.- Contía 

O prezo público da actividade é de 6 euros por persoa para o xeo. O prezo do xeo inclúe o desprazamento en auto-

car, o aluguer dos patíns e o uso da pista durante 1 hora; baixo ningún motivo se procederá ao reembolso do im-

porte ingresado por esta actividade. 

4.- Bonificacións e exencións 

Non se contemplan bonificacións pois trátase dunha actividade puntual na que non se busca o fomento da partici-

pación familiar.  Exención: pagamento parcial do custe do transporte desta actividade para todos os participantes, 

con fundamento no coñecemento por parte dos participantes de actividades non ofertadas neste Concello. 

5.- Obriga de pagamento 

A obriga de pagamento é do 100% do importe ao inscribirse. 

Boimorto 25 de novembro de 2015 

O Técnico Deportivo 

Asdo.-César Buján Barral>> 

 

A Xunta de Goberno Local, unha vez examinada a memoria económico-financeira elaborada 

polo técnico deportivo, por unanimidade ACORDA: 

 

PRIMEIRO.-  Aprobar as bases e establecer o seguinte prezo público polo concepto e coa tari-

fa que se indica seguidamente: 

 

                                EXCURSIÓN PISTA DE XEO. Tarifa: 6 €uros  

 

SEGUNDO.- Declarar que o prezo público establecido, non cubre o coste económico dos ser-

vizos, se ben existen razóns culturais e sociais que aconsellan fixalos por debaixo dese límite, 

asumindo a diferencia resultante con cargo á dotación presupostaria existente. 

 

TERCEIRO.- Dar publicidade desta convocatoria e bases aos efectos oportunos. 

 

5.18.- CONVOCATORIA E APROBACIÓN DAS BASES PARA ESTABLECEMENTO 

DOS PREZOS PÚBLICOS PARA A EXCURSIÓN A XUVENLUGO 

Vistas as bases para convocatoria e aprobación das bases que rexerán os prezos públicos para a 

excursión a Xuvenlugo redactadas en data 25/11/2015 pola técnica de cultura e que a continua-

ción se reproducen literalmente: 

 



BASES PARA ESTABLECEMENTO DE PREZO PÚBLICO PARA A EXCURSIÓN Á XUVENLUGO 

(LUGO) 

1.- Concepto 

Establecemento do prezo público para a excursión á Xuvenlugo o día 29 de decembro de 2015. 

A hora e lugar de saída do autocar o día 29 de decembro será ás 15:30 da tarde do Campo do Rosario (colexio). O 

prazo de inscrición remata o martes día 23 de decembro. Os nenos/as menores de 12 anos deberán ir acompañados 

por un adulto responsable, os demais nenos/as deberán presentar autorización firmada polo titor/pai/nai responsa-

ble. 

2.- Obrigados o pagamento 

Estarán obrigados ao pagamento todas as persoas que se beneficien desta actividade. 

Todos os asistentes ou representantes de menores deberán cubrir unha solicitude de autorización de participación, 

na que acordan que están conformes coas bases dos prezos públicos; polo que eximen ao Concello de calquera res-

ponsabilidade derivada da actividade. 

3.- Contía 

O prezo público da actividade é de 14 euros por persoa para o Xuvenlugo, inclúe entrada ó recinto e uso das atrac-

cións e actividades de animación, o resto de actividades correrán a cargo de cada participante en caso de facer uso 

delas. 

4.- Bonificacións e exencións 

Non se contemplan bonificacións pois trátase dunha actividade puntual na que non se busca o fomento da partici-

pación familiar. 

5.- Obriga de pagamento 

A obriga de pagamento é do 100% do importe ao inscribirse. 

Boimorto, 25 de novembro de 2015 

A animadora sociocultural 
Asdo.- Yolanda Barreiro Garea>> 

 

A Xunta de Goberno Local, unha vez examinada a memoria económico-financeira elaborada 

pola animadora sociocultural, por unanimidade ACORDA: 

 

PRIMEIRO.-  Aprobar as bases e establecer o seguinte prezo público polo concepto e coa tari-

fa que se indica seguidamente: 

 

                                EXCURSIÓN A XUVENLUGO. Tarifa: 14 €uros  

 

SEGUNDO.- Declarar que o prezo público establecido, non cubre o coste económico dos ser-

vizos, se ben existen razóns culturais e sociais que aconsellan fixalos por debaixo dese límite, 

asumindo a diferencia resultante con cargo á dotación presupostaria existente. 

 

TERCEIRO.- Dar publicidade desta convocatoria e bases aos efectos oportunos. 

 

5.19.- MODIFICACIÓNS NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO PRESENTE MES 

DE OUTUBRO 2015 
Pola secretaria dáse conta do informe emitido pola traballadora social, Dna. María Esther Vidal 

Pandelo de data 26/11/2015 en relación coas modificacións producidas no servizo de axuda no 

fogar no período comprendido entre o 29/10/2015 e o 26/11/2015 e que se transcribe literal-

mente: 

 



<<María Esther Vidal Pandelo, traballadora social dos servizos sociais de atención primaria do Concello 

de Boimorto, nº de colexiada 1397 

 

INFORMO:  

 

1º.- Que neste mes de novembro se presentaron dúas novas solicitudes do servizo de axuda no fogar por 

libre concorrencia. O Solicitantes son: 

 

.- D. José Manuel Paz Varela que acada unha puntuación total de 28 puntos. 

.- Dna. Elisa María Bao Castro presenta unha nova solicitude por empeoramento de saúde. Na actuali-

dade xa figura na lista de espera no posto número sete cunha puntuación de 21 puntos. Nesta nova valo-

ración acada unha puntuación total de 25 puntos. 

 

2º.- Que na lista de usuarios de axuda no fogar non hai variacións con respecto ao mes de outubro de 

2015 quedando tal e como se transcribe literalmente: 

 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

USUARIOS DE SAF LIBRE 

CONCORRENCIA 
Autonomía 

persoal 
Apoio so-

cial 
Situación fa-

miliar/ 

socialización 

de menores 

Outros as-

pectos so-

ciais 

Total puntu-

ación 

Josefa Ansede López 

Lg. Fontiñas (As), 2 , Andabao, Boimorto 
32 puntos 6 puntos 0 puntos 5 puntos 44 puntos 

Concepción Lodeiro Rodríguez 

Rúa Roda núm. 8, Boimorto 
32 puntos 3 puntos 0 puntos 2 puntos 37 puntos 

Dolores Seoane Seoane 

Lg Arosa, Arceo, Boimorto 
34 puntos 6 puntos 0 puntos 5 puntos 35 puntos 

Celia Codesido Sesto 

Lg. Corredoiras, Ánxeles 
30 puntos 3 puntos 0 puntos 0 puntos 33 puntos 

Antonio Gómez León 

Lg Quiñoy- Rodieiros, Boimorto 
10 puntos 18 puntos 0 puntos 4 puntos 32 puntos 

Engracia Vázquez Vázquez 

Lg Vilar, Sendelle, Boimorto 
24 puntos 3 puntos 0 puntos 4 puntos 31 puntos 

Benigno López Vázquez 

Lg Viladóniga, Boimorto 
10 puntos 18 puntos 0 puntos 0 puntos 28 puntos 

Mercedes Ramos Castro 

Rúa Gándara, Boimorto 
24 puntos 3 puntos 0 puntos 1 punto 28 puntos 

Faustino Rico Rey 

Lg Outeiro, Boimorto 
20 puntos 3 puntos 0 puntos 0 puntos 23 puntos 

Xoana Ares Fandiño 

R/ Castro nº 6, Corredoiras, Ánxeles 
0 puntos 9 puntos 9 puntos 4 puntos 22 puntos 

Mª Josefa Mejuto Taboada 

Lg Arentía, Andabao, Boimorto 
10 puntos 6 puntos 0 puntos 4 puntos 20 puntos 

Guillermo Otero Casal 

Lg Campo da Lanza, Os Anxeles, Boimorto 
10 puntos 5 puntos 0 puntos 4 puntos 19 puntos 

Concepción Peteiro Balado 

Lg Aquelavila, Buazo, Boimorto 
10 puntos 3 puntos 0 puntos 5 puntos 18 puntos 

Gumersinda Castro Souto 

Lg Outeiro, Boimorto 
5 puntos 9 puntos 0 puntos 4 puntos 18 puntos 

Josefa García Lodeiro  

r) Castro, Corredoiras,  

Os Anxeles, Boimorto 

10 puntos 6 puntos 0 puntos 1 puntos 17 puntos 

Mª del Carmen Rúa Rodríguez 

Lg Outeiro, Corneda, Boimorto 
5 puntos 3 puntos 0 puntos 4 puntos 12 puntos 

Emilio Somoza Segade 

Lg Corredoiras, Os Anxeles,Boimorto 
5 puntos 6 puntos 0 puntos 1 puntos 12 puntos 

Mª Remedios Castro Novo 

Lg Lobomorto, Arceo, Boimorto 
0 puntos 5 puntos 0 puntos 6 puntos 11 puntos 

Ramona García Piñeiro 5 puntos 3 puntos 0 puntos 1 puntos 9 puntos 



Lg Torre, Andabao, Boimorto 
Teresa Agra Pampín 

Rúa Gándara 
5 puntos 0 puntos 0 puntos 0 puntos 5 puntos 

 

3º.- 2.- Que na lista de usuarios de axuda no fogar por dependencia non hai variacións con respecto ao 

mes de outubro de 2015 quedando tal e como se transcribe literalmente: 

 

DEPENDENTES 
USUARIOS DEPENDENTES                                         GRADOS E HORAS CONCEDIDAS E EFECTIVAMENTE 

PRESTADAS                                                                                               
María Felpete Costoya 

Boimorto 
Grado III nivel 1, entre 46 e 55 horas mensuais concedidas, 55 horas efec-

tivamente prestadas 
Leonardo Cotelo Felpete 

Boimorto 
Grado III nivel 1, 70 horas mensuais concedidas e efectivamente presta-

das 
Manuel Pérez García 

r) Estrada de Lanza, Boimorto 
Grado III nivel 1, 55 horas mensuais concedidas e efectivamente presta-

das 
Manuela Casal Brea 

Lg Souto Buazo, Boimorto 
Grado III nivel 2, 56 horas mensuais concedidas, 46 horas efectivamente 

prestadas 
Jesús Manuel Rúa Quintela 

Lg Quiñoy, Rodieiros, Boimorto 
Grado III, entre 46 e 70 horas mensuais concedidas e só 45 efectivamente 

prestadas por petición da familia 
Carmen García Sánchez 

Lg Quintas; Os Anxeles, Boimorto 
Grado III nivel 1, entre 55 e 70 horas concedidas, 70 horas efectivamente 

prestadas 
Carmen Segade Taboada 

Lg Campo da Lanza, Os Anxeles, Boimorto 
Grado II nivel 1, 40 horas mensuais concedidas e efectivamente prestadas 

José Mª Sánchez Cao 

Lg Canto do Balo, Arceo, Boimorto 
Grado II, nivel 2, 20 horas mensuais concedidas (respiro saf) e efectiva-

mente prestadas 
Josefa García Seoane 

Lg Casás, Andabao 
Grado II, 21 horas mensuais concedidas e efectivamente prestadas 

Rafael Fernández Mato 

Lg Arosa, 35 – Arceo, Boimorto 
Grado II, 45 horas mensuais concedidas e efectivamente prestadas 

Juan Manuel Fernández Paz 

Lg. Arosa, 35 – Arceo, Boimorto 
Grado II, 45 horas mensuais concedidas e efectivamente prestadas. 

Antonio Corral Boado 

Lg. Piñeiro núm. 8 - Cardeiro 
Grao III, entre 46 a 70 horas mensuais concedidas e só 45 efectivamente 

prestadas por  petición da familia. 
Josefa Vázquez Espiñeira 

Lg. Bertomil núm. 4 - Brates 
Grao II, 45 horas mensuais concedidas e só 31 efectivamente prestadas a 

petición da interesada. 
Antonio García Salgueiros 

Lg. Barral núm. 7 - Mercurín 
Grao III, 70 horas mensuais concedidas e só se lle pode prestar real e 

efectivamente 55 horas por ser as únicas que temos dispoñibles 
Carmen Varela Bravo 
Lg Gárdoma, Boimil 

Grao III, 70 horas mensuais concedidas e efectivamente prestadas 

Flora Mato Lorenzo 

Lg. Piñeiro – Sendelle 
Grao II, 21 a 45 horas mensuais concedidas e só 22 efectivamente presta-

das. 
María Segade Mella 

R/ Camiño de Cheda núm. 4 - Boimorto 
Grao I, máximo 20 horas concedidas  e efectivamente prestadas. 

 

4º.- Que  a lista de espera no servizo de axuda a domicilio de libre concorrencia no mes de outubro era a 

seguinte: 

 

1º.- Luís López Taboada, 33 puntos. 

2º.- Avelino Vázquez Senín, 33 puntos. 

3º.- Antonio Gómez León, 32 puntos. 

4º.- Luís Taboada Labandeira, 29 puntos. 

5º.- Benigno López Vázquez, 28 puntos. 

6º.- Mercedes Ramos Castro, 28 puntos. 

7º.- Elisa María Bao Castro, 21 puntos. 

9º.- Aurora Novo Andrade, 20 puntos. 

10º.- Mercedes Carreira Vázquez, 19 puntos. 

11º.- Ángela Sueiro Rodríguez, 16 puntos. 



12º.- María Mato Méndez, 14 puntos. 

13º.- Concepción Graña Sánchez, 13 puntos. 

14º.- Dolores Novo Giao, 13 puntos. 

15º.- Dorinda Remeseiro Vigo, 10 puntos. 
 

Boimorto, 26 de novembro de 2015  

 

Asdo.- María Esther Vidal Pandelo 

Traballadora social>> 

 

Os membros da Xunta de Goberno Local por unanimidade ACORDAN: 

PRIMEIRO.- Darse por informados do contido do informe emitido pola traballadora social con 

data 26 de novembro de 2015. 

 

SEGUNDO.- Aprobar a lista de usuarios que se lles está prestando o servizo de axuda a domi-

cilio de libre concorrencia e dependentes mencionada nos considerandos deste acordo. 

 

TERCEIRO.- Á vista do informe emitido pola traballadora social con data 26/11/2015, incluír 

na lista de espera do servizo de axuda a domicilio de libre concorrencia a D. José Manuel Paz 

Varela (solicitude presentada en data 03/11/2015 rexistro de entrada número 2961) no posto 

sétimo e tendo en conta a nova solicitude presentada por Dna. Elisa María Bao Castro en data 

17 de novembro de 2015, rexistro de entrada número 2960) con esta nova valoración pasa a 

ocupar o posto oitavo na lista de espera. 

 

CUARTO.- Facer pública a lista de espera no servizo de axuda a domicilio de libre concorren-

cia no taboleiro de anuncios do Concello, ordenada por puntuación obtida na valoración da soli-

citude: 

 

1º.- Luís López Taboada, 33 puntos. 

2º.- Avelino Vázquez Senín, 33 puntos. 

3º.- Antonio Gómez León, 32 puntos. 

4º.- Luís Taboada Labandeira, 29 puntos. 

5º.- Benigno López Vázquez, 28 puntos. 

6º.- Mercedes Ramos Castro, 28 puntos. 

7º.- José Manuel Paz Varela, 28 puntos. 

8º.- Elisa María Bao Castro, 25 puntos. 

9º.- Aurora Novo Andrade, 20 puntos. 

10º.- Mercedes Carreira Vázquez, 19 puntos. 

11º.- Ángela Sueiro Rodríguez, 16 puntos. 

12º.- María Mato Méndez, 14 puntos. 

13º.- Concepción Graña Sánchez, 13 puntos. 

14º.- Dolores Novo Giao, 13 puntos. 

15º.- Dorinda Remeseiro Vigo, 10 puntos. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, o Sr. Alcalde remata a sesión, sendo as 15:35 minutos do 

expresado día. Autorízase a presente acta coa sinatura do alcalde e da secretaria que dá fe. 

 

  Vº. e Pr    A SECRETARIA, 

          O ALCALDE, 

 



 

 

       Asdo.- Gonzalo Concheiro Coello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILIXENCIA.- Para facer constar que a acta da sesión celebrada pola Xunta de Goberno Local 

o día 26 de novembro de 2015 está transcrita nos folios da Serie A do nº 3070364 ao nº 

3070377 

A SECRETARIA, 
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