
  

 ACTA  

 

Expediente núm.:  Órgano colexiado:  

XGL/2019/44  A Xunta de Goberno Local  

 

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Data  9 de decembro de 2019  

Duración  Desde as 12:35 ata as 12:50 horas  

Lugar  SALA DE SESIÓNS  

Presidida por  XOSE MANUEL PAZOS VARELA  

Secretario  ELEUTERIO PENA LAMAS  

 

ASISTENCIA Á SESIÓN  

DNI Nome e Apelidos Asiste 

***7616** EUGENIO GONZALEZ FERNANDEZ NON 

***1344** HUGO FANDIÑO ALBERTE SÍ 

****0228* INGRID MIHAELA LOREDANA OPREA NON 

***3018** MARIANO ABALO COSTA SÍ 

***8304** MARÍA VICTORIA PORTAS MARIÑO SÍ 

***4161** SAGRARIO MARTÍNEZ FERRARI SÍ 

***2819** XOSE MANUEL PAZOS VARELA SÍ 

 

Unha vez verificada polo secretario a válida constitución do órgano, o presidente abre a sesión, 
polo que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na orde do día 

 

A) PARTE RESOLUTIVA  
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Aprobación das actas das sesións anteriores realizadas o 18 de novembro, 25 de 
novembro e 2 de decembro de 2019 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidade/Asentimento 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar os 
borradores das actas das sesións de Xunta de Goberno Local realizadas en datas 18, 25 de 
novembro e 2 de decembro de 2019. 

 

Expediente 6895/2019. Solicitude de ocupación de vía pública con atracións infantís na 
esplanada dos xardíns do Señal 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidade/Asentimento 

Dase conta de proposta-informe de data 05.12.2019 emitido polo departamento de xestión de 
ingresos tributarios (inspeción de taxas), referente a ocupación de vía pública con atracións 
durante varios días de decembro de 2019 e xaneiro de 2020, que é como segue:  

"Asunto: ocupación de vía pública con atracións na esplanada dos xardíns do Señal. 

 
En relación coa solicitude de instalación de atracións de L.A.A., co NIE nº ****8542* e con 
enderezo no lugar A Relva, nº X (Torneiros) 36410 O Porriño. 

 
Despois de comprobar, por parte da concellería de desenvolvemento económico e emprego 
local, que existe espazo para a dita ocupación, emítese a seguinte: 

 
Proposta-informe de ocupación de vía pública cun carrusel (baby-cadenas) de 25,00 m2., un 
hinchable de 24,00 m2., un tirachinas de 25,00 m2., e unhas mesas de 4,00 m2., do 6 ao 23 de 
decembro, do 26 ao 30 de decembro de 2019 e do 2 ao 5 de xaneiro de 2020; un total de 27 
días". 

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar 
integramente a proposta-informe de ocupación de vía pública transcrito anteriormente. 

 

Expediente 6917/2019. Proposta do concelleiro de urbanismo e medioambiente para 
solicitude de subvención da IDAE para mellora de eficiencia enerxética (caldeiras pistas 
atletismo e pavillón do Gatañal) (Urxencia) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidade/Asentimento 

Ratificación da inclusión na orde do día e declaración de urxencia: de conformidade co 
sinalado no art. 91.4 e 97.3 do Rd 2568/86, de 28 de novembro, polo que se aproba o 
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Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións locais, a 
Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes acorda declarar a 
urxencia e a ratificación da inclusión deste punto na orde do día. 
 

Vista a proposta de data 09.12.2019 do concelleiro de urbanismo e medio ambiente, referente a 
solicitude de subvención da IDAE para mellora de eficiencia enerxética (caldeiras pistas 
atletismo e pavillón do Gatañal), que é como segue: 

 
"PROPOSTA DO CONCELLEIRO DE URBANISMO E MEDIO AMBIENTE 

 
Visto que, o Instituto para a Diversificación da Enerxía (IDAE), modificou mediante o Real 
decreto 316/2019, a liña de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que 
favorezan o paso a unha economía baixa en carbono regulada polo Real decreto 616/2017. 
Este programa englóbase dentro do Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020 
do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, coñecido como DUS (Desenvolvemento 
Urbano Sostible). 

 
Resultando que esta modificación inclúe dúas importantes novidades para as entidades locais 
da provincia de Pontevedra; por unha banda a ampliación do orzamento (totalizando a día de 
hoxe 154 millóns de euros para Galicia), e por outra banda a extensión do seu ámbito de 
aplicación a todas as entidades locais con independencia do seu tamaño. 

 
Tendo en conta este novo marco lexislativo, a Deputación de Pontevedra en colaboración cos 
concellos da provincia vai a presentar novamente proxectos singulares, onde se engloben as 
actuacións propostas polos propios concellos, nas diferentes medidas que recollidas no anexo 
I do Real decreto 316/2019 (entre elas a Medida 11 no Rd 316/2019). 

 
Visto canto antecede, ante as necesidades do Concello proponse á Xunta de Goberno Local a 
adopción do seguinte: 

ACORDO 

PRIMEIRO.-Solicitar a adhesión ao 'Proxecto relativo a instalacións para uso térmico da 
biomasa dentro dos proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha 
economía baixa en carbono, a presentar pola Deputación de Pontevedra, para obter o 
financiamento do FEDER a través do Instituto para a diversificación da enerxía (IDAE), ao 
abeiro das subvencións reguladas polo Real decreto 616/2017 (modificado polo Real decreto 
316/2019). 

SEGUNDO.- Aprobar o compromiso de consignación da cantidade de nove mil oitocentos 
euros (9.800,00 €), (correspondente a un 10% do presuposto base de licitación estimado polo 
técnico municipal), no orzamento municipal ou, de selo caso, promover as modificacións 
orzamentarias precisas para o efecto de dotar de crédito a aplicación oportuna. 

TERCEIRO.- Notificar ao servizo de intervención do Concello do presente acordo e remitir á 
Deputación Provincial de Pontevedra o certificado de adhesión ao proxecto e o informe do 
técnico municipal, no que se constatan tanto a determinación exacta e concreta das zonas de 
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actuacións, así como, o orzamento estimado das actuacións propostas". 

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes acorda aprobar 
integramente a proposta transcrita. 

 

B) ACTIVIDADE DE CONTROL  

 

Non hai asuntos 

 

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES  

 

Non hai asuntos 

 

 

 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE  
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