ACTA DA SESION ORDINARIA DA XUNTA
CORRESPONDENTE O DIA 10 DE ABRIL DO 2006.-

DE

GOBERNO LOCAL

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día dez de abril de dous mil seis; a
unha e media do mediodía xúntanse os señores que de seguido se sinalan para celebraren a
sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local correspondente a esta data: Alcalde-Presidente,
don Marcos Blanco Jorge.- Concelleiros: Don Francisco Xabier Carreira Sebio, Dona
Manuela Iglesias Collarte, Dona Luisa del Carmen Escudero Centrón e Don José Ignacio
Gómez Pérez.Está presente o Secretario-Interventor Don Vicente Soto Rodríguez.
Aberta a sesión polo Sr. Alcalde, pásase de seguido ó estudio dos asuntos que
conforman a anunciada Orde do Día, que resultan se-los seguintes:
1.- ACTA ANTERIOR.A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, aproba o borrador da Acta da sesión
anterior, que foi a celebrada o pasado 3 de Abril do dous mil seis (Ordinaria).
2.- OBRAS MAIORES.
Vista a solicitude de Dona María Antonia Ruiz Álvarez, con domicilio a efectos de
notificación na avda.. de Ourense nº 59, 2º, Cangas de Morrazo (Pontevedra), no que solicita
licencia de obras para as parcelas (Solar nº 1 e nº2) da rúa Celso Emilio Ferreiro-esquina rúa
Eladio Rodríguez) de acordo co proxecto técnico redactado polo arquitecto Fernando Copa
Martínez.
Visto o informe da Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico, de data 21.03.06, e
que literalmente di:
“O citado Proxecto de Execución que se presenta está firmado polo arquitecto D.
Fernando Copa Martínez, estando o seu cargo a Dirección das Obras e sendo o
arquitecto técnico da execución material das obras D. César Cortés Corral.
Esta técnico remítese ó Informe Técnico RIB/N/48/05, de data de 12 de maio de 2005,
referido ás parcelas nº 3 e 4, por entender que forma parte do mesmo expediente”.
En base o anteriormente exposto, así como o que determina o artigo 194 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural:
Artigo 194º.-Licencias urbanísticas.
1. A licencia urbanística ten por finalidade comprobar que os actos de ocupación,
construcción, edificación e uso do solo e do subsolo proxectados se axustan ó
ordenamento urbanístico vixente. Así mesmo, para a concesión da licencia
verificarase se o aproveitamento proxectado se axusta ó susceptible de apropiación

e se as obras e usos proxectados reúnen as condicións esixibles de seguridade,
salubridade, habitabilidade e accesibilidade.
É polo que esta técnico remítese o Informe Técnico do Sr. Aparellador Municipal de
data 23.06.99, citado anteriormente, e dado que na actualidade o aproveitamento
proxectado non se axusta ó susceptible de apropiación, informase desfavorablemente á
concesión da Licencia de Obras solicitada.”

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, acorda denegar o
solicitado pola interesada en base ao informe da Oficina de Rehabilitación do Casco
Histórico.”
Vista a solicitude de Dona María Antonia Ruiz Álvarez, con domicilio a efectos de
notificación na avda.. de Ourense nº 59, 2º, Cangas de Morrazo (Pontevedra), no que solicita
licencia de obras para as parcelas (Solar nº 10) da rúa Celso Emilio Ferreiro-esquina rúa
Eladio Rodríguez) de acordo co proxecto técnico redactado polo arquitecto Fernando Copa
Martínez.
Visto o informe da Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico, de data 21.03.06, e
que literalmente di:
“O citado Proxecto de Execución que se presenta está firmado polo arquitecto D.
Fernando Copa Martínez, estando o seu cargo a Dirección das Obras e sendo o
arquitecto técnico da execución material das obras D. César Cortés Corral.
Esta técnico remítese ó Informe Técnico RIB/N/48/05, de data de 12 de maio de 2005,
referido ás parcelas nº 3 e 4, por entender que forma parte do mesmo expediente”.
En base o anteriormente exposto, así como o que determina o artigo 194 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural:
Artigo 194º.-Licencias urbanísticas.
1. A licencia urbanística ten por finalidade comprobar que os actos de ocupación,
construcción, edificación e uso do solo e do subsolo proxectados se axustan ó
ordenamento urbanístico vixente. Así mesmo, para a concesión da licencia
verificarase se o aproveitamento proxectado se axusta ó susceptible de apropiación
e se as obras e usos proxectados reúnen as condicións esixibles de seguridade,
salubridade, habitabilidade e accesibilidade.
É polo que esta técnico remítese o Informe Técnico do Sr. Aparellador Municipal de
data 23.06.99, citado anteriormente, e dado que na actualidade o aproveitamento
proxectado non se axusta ó susceptible de apropiación, informase desfavorablemente á
concesión da Licencia de Obras solicitada.”

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, acorda denegar o
solicitado pola interesada en base ao informe da Oficina de Rehabilitación do Casco
Histórico.”

Vista a solicitude de Dona María Antonia Ruiz Álvarez, con domicilio a efectos de
notificación na avda.. de Ourense nº 59, 2º, Cangas de Morrazo (Pontevedra), no que solicita
licencia de obras para as parcelas (Solar nº 6 e 7) da rúa Celso Emilio Ferreiro-esquina rúa
Eladio Rodríguez) de acordo co proxecto técnico redactado polo arquitecto Fernando Copa
Martínez.
Visto o informe da Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico, de data 21.03.06, e
que literalmente di:
“O citado Proxecto de Execución que se presenta está firmado polo arquitecto D.
Fernando Copa Martínez, estando o seu cargo a Dirección das Obras e sendo o
arquitecto técnico da execución material das obras D. César Cortés Corral.
Esta técnico remítese ó Informe Técnico RIB/N/48/05, de data de 12 de maio de 2005,
referido ás parcelas nº 3 e 4, por entender que forma parte do mesmo expediente”.
En base o anteriormente exposto, así como o que determina o artigo 194 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural:
Artigo 194º.-Licencias urbanísticas.
1. A licencia urbanística ten por finalidade comprobar que os actos de ocupación,
construcción, edificación e uso do solo e do subsolo proxectados se axustan ó
ordenamento urbanístico vixente. Así mesmo, para a concesión da licencia
verificarase se o aproveitamento proxectado se axusta ó susceptible de apropiación
e se as obras e usos proxectados reúnen as condicións esixibles de seguridade,
salubridade, habitabilidade e accesibilidade.
É polo que esta técnico remítese o Informe Técnico do Sr. Aparellador Municipal de
data 23.06.99, citado anteriormente, e dado que na actualidade o aproveitamento
proxectado non se axusta ó susceptible de apropiación, informase desfavorablemente á
concesión da Licencia de Obras solicitada.”

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, acorda denegar o
solicitado pola interesada en base ao informe da Oficina de Rehabilitación do Casco
Histórico.”
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.
CONDICIÓNS URBANÍSTICAS
Vista a solicitude de Destilerías Xestal S.L., con domicilio na rúa Muñoz Calero nº
16, na que interesa informe urbanístico aplicable a dito inmoble (Ref. Catastral núm. 12.34.822), a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistente, préstalle a súa aprobación ao
informe técnico de data 10.03.06, que literalmente di:
“A ordenación urbanística do Concello de Ribadavia, corresponden ás NNSSM
publicadas nos BOP 239 de 16 de outubro de 1986 nº 66 do 23 de marzo de 1987,

NCSPP, que no carácter de aplicación corresponda e publicadas no DOGA do 19
de xuño de 1991.
Este ordenamento supedítase á “Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia”. DOGA nº 252 do 31 de
decembro de 2002, modificada por a Lei 15/2004 de 29 de decembro, así como
disposicións concorrentes.
1. A parcela con Ref. C. 12.34.8-22 en c/ Muñoz Calero, corresponde a Solo
Urbano regulado por a Ordenanza 4.1 R.C: RESIDENCIA CERRADA.
2. No emprazamento de referencia, existe unha edificación de planta baixa con
uso industrial, elaboración de licores, correspondente a unha actividade
clasificada; descoñecendo a súa situación administrativa.
3. En calquera suposto administrativo, as instalacións atópanse fora de
ordenación, según o previsto por o Art. 103 da LOUGA.
4. O Concello de Ribadavia, dispón de solo Industrial, para o establecemento de
este tipo de instalacións.
5. As instalacións construídas con posterioridade ao ano 1987 e situadas en Solo
Urbanizable, elle de aplicación o réxime propio de dito solo, según establece o
Art. 21 da LOUGA e CONCURRENTES. (Solo Urbanizable, corresponde á
trama de nido de abella)
6. Axúntase co presente informe:
a. Plano Catastral.
b. Plano NNSSM.
c. Ordenanza 4.1, R.C: RESIDENCIAL CERRADA”.

Vista a solicitude de Don Juan F. Pérez Estévez, con domicilio na rúa Fonte do
Oeste nº 9, Marín (Pontevedra) na que interesa informe urbanístico aplicable a un inmoble
sito en San Cristovo, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistente, préstalle a
súa aprobación ao informe técnico de data 10.03.06, que literalmente di:
“A ordenación urbanística do Concello corresponde ás NNSSM publicadas no BOP
Nº 66 do 23 de marzo de 1987, NCSPP, que no seu carácter de aplicación
corresponda e publicadas no DOGA do 19 de xuño de 1991.
Consta informe de condicións de aplicación ó PERI por parte da Consellería de
Cultura, de data 6 de maio de 1995.
Informe da Dirección Xeral de Urbanismo de data 30 de agosto de 2000.

Aprobación definitiva do PLAN ESPECIAL do CASCO ANTIGO de SAN
CRISTÓBAL, do 18 de setembro de 2000, DOGA Nº 218 do 10 de novembro de
2000.
Este ordenamento supedítase á “Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia”. DOGA nº 252 do 31 de
decembro de 2002, modificada pola Lei 15/2004 de 29 de decembro, así como
disposicións concorrentes.
1. En escrito de 17 de marzo de 2006, precísanse as parcelas 08,09 e 10, para as
que se solicitan Condicións Urbanísticas.
2. As parcelas, según a Cartografía Oficial do PERI, corresponden ás seguintes
clases de solo urbano:
a. Solo Urbano de tipoloxía en Ordenación Cerrada con patios interiores,
regulación mediante Ordenación 2.1 CU.II. (trama de liñas paralelas)
b. Solo Urbano, USOS MIXTOS UMB-II 3.2.2.
(trama de texido)
c. Espacio Libre de uso privado e ancho de 9 metros.
(Trama de punteado).
d. Os terreos deberán adquirir a condición de solar, según establece o Art.
16 da LOUGA.
3. Execución do planeamento, según sinala o PERI en 3.1.5 “actuacións
aisladas”, o que considero respecto á LOUGA, como o sinalado por o Art. 142.
4. Axúntase co presente informe:
a. Escrito con Condicións da Consellería de Cultura.
b. Plano de Ordenación e Xestión, E 1: 1.000.
c. Plano de Alienacións, E 1: 500.
d. Plano Catastral.
e. Ordenanza CU: Conxunto Urbano con Preservación Parcial de Carácter.
f. USOS MIXTOS GRADO B.”

ACOMETIDAS DE AUGA.-

“Visto o escrito presentado por Don Pedro Andrés Garcia, con domicilio na rúa
Martínez Vázquez nº 9, 1º, desta Vila, no que prega se lle autorice a correspondente
acometida de auga para o devandito inmoble, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade,
acorda conceder o dereito de acometida para o uso doméstico, que será supervisada pola
empresa concesionaria do servizo; o interesado fará aboamento no Concello da cantidade de
42,07 euros, en concepto de dereitos de acometida, sen o cal requisito esta licenza ficará nula
e sen efecto, de acordo co que establece a Ordenanza fiscal da taxa polo subministro de auga,
artigo 4, parágrafo 2º, apartado a). Asemade, acorda tamén que se lle comunique este acordo
á empresa concesionaria do servizo.”
“Visto o escrito presentado por dona Concepción Rivera Alvarez, con domicilio na
Estrada de Carballiño, nº 39, San Cristovo (Ribadavia), no que prega se lle autorice a
correspondente acometida de auga para o devandito inmoble, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda conceder o dereito de acometida para o uso doméstico, que será
supervisada pola empresa concesionaria do servizo; o interesado fará aboamento no Concello
da cantidade de 42,07 euros, en concepto de dereitos de acometida, sen o cal requisito esta
licenza ficará nula e sen efecto, de acordo co que establece a Ordenanza fiscal da taxa polo
subministro de auga, artigo 4, parágrafo 2º, apartado a). Asemade, acorda tamén que se lle
comunique este acordo á empresa concesionaria do servizo.”
“Visto o escrito presentado por don Javier Rodríguez González, con domicilio na
rúa Muñoz Calero nº 62, 3ºC, desta vila, no que prega se lle autorice a correspondente
acometida de auga para o devandito inmoble, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade,
acorda conceder o dereito de acometida para o uso doméstico, que será supervisada pola
empresa concesionaria do servizo; o interesado fará aboamento no Concello da cantidade de
42,07 euros, en concepto de dereitos de acometida, sen o cal requisito esta licenza ficará nula
e sen efecto, de acordo co que establece a Ordenanza fiscal da taxa polo subministro de auga,
artigo 4, parágrafo 2º, apartado a). Asemade, acorda tamén que se lle comunique este acordo
á empresa concesionaria do servizo.”
“Visto o escrito presentado por don Julian Montoya Gabarri, con domicilio na rúa
Eladio Rodríguez nº 10, 2º esquerda, desta vila, no que prega se lle autorice a correspondente
acometida de auga para o devandito inmoble, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade,
acorda conceder o dereito de acometida para o uso doméstico, que será supervisada pola
empresa concesionaria do servizo; o interesado fará aboamento no Concello da cantidade de
42,07 euros, en concepto de dereitos de acometida, sen o cal requisito esta licenza ficará nula
e sen efecto, de acordo co que establece a Ordenanza fiscal da taxa polo subministro de auga,
artigo 4, parágrafo 2º, apartado a). Asemade, acorda tamén que se lle comunique este acordo
á empresa concesionaria do servizo.”
“Visto o escrito presentado por don Jaime Carballo Rodríguez, con domicilio na
rúa Muñoz Calero nº 62, baixo, no que prega se lle autorice a correspondente acometida de
auga para o devandito inmoble, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda
conceder o dereito de acometida para o uso doméstico, que será supervisada pola empresa

concesionaria do servizo; o interesado fará aboamento no Concello da cantidade de 42,07
euros, en concepto de dereitos de acometida, sen o cal requisito esta licenza ficará nula e sen
efecto, de acordo co que establece a Ordenanza fiscal da taxa polo subministro de auga, artigo
4, parágrafo 2º, apartado a). Asemade, acorda tamén que se lle comunique este acordo á
empresa concesionaria do servizo.”
“Visto o escrito presentado por don Antonio Bóveda Osorio, con domicilio na
avda.. de Redondela nº 37, 5ºB, desta vila, no que prega se lle autorice a correspondente
acometida de auga para o inmoble sito no Camiño Almuíña s/n, deste termino municipal, a
Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda conceder o dereito de acometida para o
uso doméstico, que será supervisada pola empresa concesionaria do servizo; o interesado fará
aboamento no Concello da cantidade de 42,07 euros, en concepto de dereitos de acometida,
sen o cal requisito esta licenza ficará nula e sen efecto, de acordo co que establece a
Ordenanza fiscal da taxa polo subministro de auga, artigo 4, parágrafo 2º, apartado a).
Asemade, acorda tamén que se lle comunique este acordo á empresa concesionaria do
servizo.”
“Visto o escrito presentado por don Antonio Álvarez Pouso, con domicilio na rúa
Coto Mosteiro nº 3, O Carballiño, no que prega se lle autorice a correspondente acometida de
auga para o inmoble sito na rúa Maquians nº 1, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade,
acorda conceder o dereito de acometida para o uso doméstico, que será supervisada pola
empresa concesionaria do servizo; o interesado fará aboamento no Concello da cantidade de
42,07 euros, en concepto de dereitos de acometida, sen o cal requisito esta licenza ficará nula
e sen efecto, de acordo co que establece a Ordenanza fiscal da taxa polo subministro de auga,
artigo 4, parágrafo 2º, apartado a). Asemade, acorda tamén que se lle comunique este acordo
á empresa concesionaria do servizo.”
“Visto o escrito presentado por don Manuel Fernández Lama, con domicilio na rúa
Salgado Moscoso nº 31, desta vila, no que prega se lle autorice a correspondente acometida
de auga para o devandito inmoble, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda
conceder o dereito de acometida para o uso doméstico, que será supervisada pola empresa
concesionaria do servizo; o interesado fará aboamento no Concello da cantidade de 42,07
euros, en concepto de dereitos de acometida, sen o cal requisito esta licenza ficará nula e sen
efecto, de acordo co que establece a Ordenanza fiscal da taxa polo subministro de auga, artigo
4, parágrafo 2º, apartado a). Asemade, acorda tamén que se lle comunique este acordo á
empresa concesionaria do servizo.”
4.- ESCRITOS OFICIAIS.A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistente, toma coñecemento dos
seguintes:
-“ Escrito da Consellería de Vivenda e Solo relativo o Decreto 18/2006, polo que se
establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autonóma de
Galicia e se regula a xestión das previstas no Real Decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o
período 2005-2008..”

-“Escrito da Deputación Provincial (Servizos Sociais), de data 04.04.06, con entrada
no rexistro xeral do Concello o día 05.04.06, polo que se comunica unha alta no servizo de
Teleasistencia domiciliaria.”
-“Resolución da Confederación Hidrográfica do Norte de expediente de
aproveitamento de 0,29 l/sg de auga a derivar do río Miño en A Barca, termino municipal de
Ribadavia (Ourense), con destino a rego, a nome de Don Antonio Domínguez Fernández.”
-“Da Dirección Xeral de Acción Social, escrito relativo o Programa de Respiro
Familiar: Vacacións de Saúde 2006”.
-“ Da Sociedade Galega de Medio Ambiente S.A. (Sogama), Contrato de prestación
de servicios de verquido de Residuos Sólidos Urbanos de data 29 de marzo de 2006.”
-“ Da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, escrito relativo o novo
Convenio Marco de Colaboración para a recollida selectiva e reciclaxe de residuos e envases
que ven a substituír o Convenio asinado o pasado 16 de novembro de 1999.”
-“ Da Vicepresidencia da Iguaalde e do Benestar, remitindo modificación no Rexistro
de Entidades Prestadoras de Servicizos Sociais do Concello de Ribadavia, por cambio de
representante legal”.
-“Convenio de Colaboración entre o Concello de Ribadavia e empresa Aqualia G.I.A.
S.A. para a LXII Edición da Feira do Viño do Ribeiro”.
-“Acordo de Plan de Pensións de promoción conxunta para os traballadores do
Concello (funcionarios e persoal laboral) con máis de 2 anos de antigüedade coa Entidade
Caixanova.”
-“Da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade, Circular nº 9/2006, relativo a
criterios sanitarios de calidade das aguas de Consumo humano”.
-“Da Deputación Provincial de Ourense, acordo do Pleno de data 31 de marzo de
2006 sobre apoio as actividades culturais e deportivas municipais”.
5.- CUESTIONS ECONOMICAS E ASUNTOS VARIOS.“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistente, acorda aboar á
Mancomunidade de Concello do Ribeiro, en concepto de recollida de Lixo ano 2005 (Canon
de Sogama).”, a cantidade de 50.000 euros.”

APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS
ORDENANZAS DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCION E REFORMA
INTERIOR DO CASCO HISTORICO DE RIBADAVIA.
“Visto o expediente tramitado para a aprobación da Modificación Puntual das
Ordenanzas do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de
Ribadavia.
Tendo en conta que tras a aprobación inicial e exposición ao público non se
presentaron reclamacións no prazo habilitado ao efecto.
Vistos os informes sectoriais favorables, existentes no expediente, en en particular
o da Dirección Xeral de Patrimonio, de 31 de marzo de 2006, así como os informes dos
servizos técnico e xurídico municipais, a Xunta de Goberno Local , por unanimidade,
acorda o seguinte:
PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a Modificación Puntual das Ordenanzas do
Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Ribadavia,
redactada polos arquitectos Dona Mercedes Álvarez López e Dona Susana Alberte Sendin.
SEGUNDO.- Remitir o expediente completo, debidamente dilixenciado, á
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda para a súa aprobación
definitiva.”
ORDE DO 8 DE MARZO DE 2006 POLA QUE SE REGULAN AS BASES POLAS QUE SE
REXERA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A PRESTACION DE SERVIZOS
SOCIAIS POLAS CORPORACIONS LOCAIS E SE PROCEDE A SÚA CONVOCATORIA.

“Vista a Orde de 8 de Marzo de 2006 pola que se regulan as bases polas que se
rexera a concesión de subvencións destinadas a prestación de servizos sociais polas
Corporacións Locais, publicada no DOGA nº 52, de 15 de marzo de 2006.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, acorda:
Primeiro.- Solicitar a devandita subvención destinada a preastación de Servizos
Sociais, de acordo co artigo 8.1.1) da Orde.
Segundo.- Acollerse a devandita Orde, asumindo o cumprimento das condicións
recollidas na mesma e remitindo a correspondente solicitude coa documentación sinalada
no artigo 8 da mesma.
Terceiro.- Comunicar o presente acordo a Vicepresidencia da Igualdade e Benestar.
Cuarto.- Dar conta o Pleno da Corporación da primeira sesión que se celebre, de
acordo co sinalado no artigo 8.1.1. da Orde. ”
SUBVENCIONS PROTECCION CIVIL.-

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, o abeiro da Orde do 15 de Marzo de
2006, pola que se ditan normas para a cesión en propiedade de material de intervención, aos
Concellos e Mancomunidades de Concellos galegos para misións de protección civil, acorda:
a) Solicitar a cesión en propiedade, regulada nesta Orde, aceptando integramente os seus
termos e prescricións; b) Facultar o Sr. Alcalde para acepta-la cesión en propiedade nas
condicións establecidas pola Conselleria e asinar a correspondente acta, no caso de resolución
favorable da Conselleria.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, o abeiro da Orde do 21 de Marzo de
2006, pola que se ditan normas para a cesión en propiedade de material para o Plan específico
de Protección civil ante o risco de nevaradas en Galicia (Plan Nega), aos Concellos e
Mancomunidades de Concellos galegos, acorda: a) Solicitar a cesión en propiedade, regulada
nesta Orde, aceptando integramente os seus termos e prescricións; b) Facultar o Sr. Alcalde
para acepta-la cesión en propiedade nas condicións establecidas pola Conselleria e asinar a
correspondente acta, no caso de resolución favorable da Conselleria.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, o abeiro da Orde do 3 de Marzo de
2006, pola que se ditan normas para a cesión en propiedade de material para o Plan de
Salvamento en prais de Galicia (Sapraga), para misións de Protección Civil aos Concellos e
Mancomunidades de Concellos galegos, acorda: a) Solicitar a cesión en propiedade, regulada
nesta Orde, aceptando integramente os seus termos e prescricións; b) Facultar o Sr. Alcalde
para acepta-la cesión en propiedade nas condicións establecidas pola Conselleria e asinar a
correspondente acta, no caso de resolución favorable da Conselleria.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, o abeiro da Orde do 27 de Marzo de
2006, pola que se ditan normas para a cesión en propiedade de equipamentos portátiles e
material auxiliar de excarcelación para misións de protección civil, aos Concellos e
Mancomunidades de Concellos galegos, acorda: a) Solicitar a cesión en propiedade, regulada
nesta Orde, aceptando integramente os seus termos e prescricións; b) Facultar o Sr. Alcalde
para acepta-la cesión en propiedade nas condicións establecidas pola Conselleria e asinar a
correspondente acta, no caso de resolución favorable da Conselleria.

6.- ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN REGULAMENTARIAMENTE.Non houbo.E sendo as dúas e media do mediodía, o Sr. Alcalde, ergueu a sesión, estendéndose a
presente, do cal, coma Secretario, certifico.

