
  

  

 ACTA  

 

Expediente núm.:  Órgano colexiado:  

XGL/2019/34  A Xunta de Goberno Local  

 

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Data  4 de decembro de 2019  

Duración  Desde as 13:55 ata as 14:19 horas  

Lugar  SALA DE XUNTAS  

Presidida por  Fátima Abal Roma  

Secretario  MIGUEL RODRIGUEZ DE VICENTE-TUTOR  

 

ASISTENTES: D. Constantino Cordal Rodríguez, D. Samuel Lago Ozón, D. Xurxo 
Charlín Trigo, Dª Mª Cruz Leiro Peña e Dª Carolina Aragunde Laya. 

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  

 

1.- Aprobación das actas das sesións celebradas os días 20/11/2019 e 27/11/2019 
(Exptes. XGL/2019/32 e XGL/2019/33) 

Dáse conta das actas das sesións celebradas os días 20.11.2019 e 27.11.2019. 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestalles a súa aprobación. 

 

2.- Expediente 5435/2019. Subvención rehabilitación protexida.- Actuación: Rúa 
Barreiro, 10 (Beneficiario: J**** B**** A*** B******* ) 

Dáse conta da proposta da Alcaldía, de data 02/12/2019, na que se recolle o seguinte: 
“Vista a solicitude presentada por D/DNA. J**** B**** A*** B******* no expediente n.º 5435/2019 
cuxos datos aparecen no encabezamento. 
Visto o informe do Técnico Municipal de Patrimonio Cultural e do Arquitecto Municipal que obra 



  

  

incorporado ao expediente no que se recolle o seguinte: “O Expediente de Rehabilitación 
Protexida foi tramitado ao abeiro do Acordo da Comisión Bilateral de 27 de outubro de 2015, 
asinado entre o Ministerio de Fomento, o Instituto Galego de Vivenda e Solo e o Concello de 
Cambados, para o financiamento da Área de Rexeneración e Renovación Urbana do 
Conxunto Histórico de Cambados, de conformidade co establecido no Real Decreto 233/2013 
de 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de Fomento do aluguer de vivendas, a 
rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016; e na Orde do 23 
de xuño de 2017 pola que se procede a abrir o prazo para solicitar a participación na prórroga 
do programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal 2013-2016, e se 
establecen as súas bases reguladoras a as axudas autonómicas previstas para este 
programa. 
O expediente acadou a CUALIFICACIÓN PROVISIONAL por parte da Área Provincial do 

Instituto Galego de Vivenda e Solo na data de 26/11/2019. 

Certificada a execución das actuacións que obran no expediente, e comprobado o 
cumprimento dos requisitos esixidos na devandita normativa sobre a(s) persoa(s) beneficiaria 
(s), proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do Acordo de tramitación ao IGVS da 
PROPOSTA DE CUALIFICACIÓN DEFINITIVA. Neste Acordo deberá constar o cumprimento 
dos requisitos referidos ás actuacións, ao edificio ou vivenda, e á persoa beneficiaria esixidos 
polo Plan Estatal 2013-2016.. ”. 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e consonte coa referida proposta 
acorda: 
Primeiro: Proceder á tramitación ao IGVS da Xunta de Galicia do Expediente de 
Rehabilitación Protexida para a súa CUALIFICACIÓN DEFINITIVA do solicitante D. 
J**** B**** A*** B*******, con D.N.I. nº *************, para a actuación no inmoble sito na 
Rúa Barreiro, 10, ao cumprirse os requisitos referidos á persoa beneficiaria, ás 
actuacións e ao edificio ou vivenda, esixidos polo Plan Estatal de Vivenda 2013-2016. 
Segundo: Dar traslado do Acordo aos técnicos do departamento de urbanismo que 
elaboraron o devandito informe a través dos medios telemáticos (Expte. 5435/2019), 
para o seu coñecemento e efectos indicados. 
Terceiro: Dar traslado do Acordo ao Instituto Galego de Vivenda e Solo da Xunta de 
Galicia aos efectos indicados. 
 

 

3.- Expediente 5598/2019. Subvención rehabilitación protexida.- Actuación: San 
Gregorio-Manuel Murguía, 12 (Beneficiario: C.P. San Gregorio) 

Dáse conta da proposta da Alcaldía, de data 02/12/2019, na que se recolle o seguinte: 
“Vista a solicitude presentada pola CP. SAN GREGORIO no expediente nº 5598/2019 cuxos 
datos aparecen no encabezamento.  
Visto o informe do Técnico Municipal de Patrimonio Cultural e do Arquitecto Municipal que obra 

incorporado ao expediente 5598/2019 no que se recolle o seguinte: “O Expediente de 

Rehabilitación Protexida foi tramitado ao abeiro do Acordo da Comisión Bilateral de 26 de 

outubro de 2017, asinado entre o Ministerio de Fomento, o Instituto Galego de Vivenda e Solo 

e o Concello de Cambados, para o financiamento da Área de Rexeneración e Renovación 

Urbana do Conxunto Histórico de Cambados, de conformidade co establecido no Real Decreto 

233/2013 de 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de Fomento do aluguer de vivendas, 

a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016; e na Orde do 

23 de xuño de 2017 pola que se procede a abrir o prazo para solicitar a participación na 



  

  

prórroga do programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal 2013-2016, e se 

establecen as súas bases reguladoras a as axudas autonómicas previstas para este 

programa. 

O expediente acadou a CUALIFICACIÓN PROVISIONAL por parte da Área Provincial do 

Instituto Galego de Vivenda e Solo na data de 26/11/2019. 

Certificada a execución das actuacións que obran no expediente, e comprobado o 

cumprimento dos requisitos esixidos na devandita normativa sobre a(s) persoa(s) beneficiaria 

(s), proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do Acordo de tramitación ao IGVS da 

PROPOSTA DE CUALIFICACIÓN DEFINITIVA. Neste Acordo deberá constar o cumprimento 

dos requisitos referidos ás actuacións, ao edificio ou vivenda, e á persoa beneficiaria esixidos 

polo Plan Estatal 2013-2016...” 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e consonte coa referida proposta 

acorda: 

Primeiro: Proceder á tramitación ao IGVS da Xunta de Galicia do Expediente de 
Rehabilitación Protexida para a súa CUALIFICACIÓN DEFINITIVA do solicitante C.P. 
SAN GREGORIO, con NIF. nº H-36147619, para a actuación no inmoble sito en SAN 
GREGORIO- MANUEL MURGUÍA, 12, ao cumprirse os requisitos referidos á persoa 
beneficiaria, ás actuacións e ao edificio ou vivenda, esixidos polo Plan Estatal de 
Vivenda 2013-2016. 
Segundo: Dar traslado do Acordo aos técnicos do departamento de urbanismo que 
elaboraron o devandito informe a través dos medios telemáticos (Expte.: 5598/2019), 
para o seu coñecemento e efectos indicados. 
Terceiro: Dar traslado do Acordo ao Instituto Galego de Vivenda e Solo da Xunta de 
Galicia aos efectos indicados. 

 

4.- Expediente 5428/2019. Subvención rehabilitación protexida.- Actuación: Rúa 
Novedades (Beneficiario: H****** J**** V***** R**** ) 

Dáse conta da proposta da Alcaldía, de data 02/12/2019, na que se recolle o seguinte: 
“Vista a solicitude presentada por D/DNA. H****** J**** V***** R**** no expediente nº 
5428/2019 cuxos datos aparecen no encabezamento.  
Visto o informe do Técnico Municipal de Patrimonio Cultural e do Arquitecto Municipal que obra 
incorporado ao expediente 5428/2019 no que se recolle o seguinte:  
“O Expediente de Rehabilitación Protexida foi tramitado ao abeiro do Acordo da Comisión 
Bilateral de 26 de outubro de 2017, asinado entre o Ministerio de Fomento, o Instituto Galego 
de Vivenda e Solo e o Concello de Cambados, para o financiamento da Área de Rexeneración 
e Renovación Urbana do Conxunto Histórico de Cambados, de conformidade co establecido 
no Real Decreto 233/2013 de 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de Fomento do 
aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-
2016; e na Orde do 23 de xuño de 2017 pola que se procede a abrir o prazo para solicitar a 
participación na prórroga do programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal 
2013-2016, e se establecen as súas bases reguladoras a as axudas autonómicas previstas 
para este programa. 
O expediente acadou a CUALIFICACIÓN PROVISIONAL por parte da Área Provincial do 
Instituto Galego de Vivenda e Solo na data de 26/11/2019. 
Certificada a execución das actuacións que obran no expediente, e comprobado o 
cumprimento dos requisitos esixidos na devandita normativa sobre a(s) persoa(s) beneficiaria 



  

  

(s), proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do Acordo de tramitación ao IGVS da 
PROPOSTA DE CUALIFICACIÓN DEFINITIVA. Neste Acordo deberá constar o cumprimento 
dos requisitos referidos ás actuacións, ao edificio ou vivenda, e á persoa beneficiaria esixidos 
polo Plan Estatal 2013-2016.. ” 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e consonte coa referida proposta 
acorda: 
Primeiro: Proceder á tramitación ao IGVS da Xunta de Galicia do Expediente de 
Rehabilitación Protexida para a súa CUALIFICACIÓN DEFINITIVA do solicitante D. 
H****** J**** V***** R****, con D.N.I. nº **************, para a actuación no inmoble sito 
en Rúa Novedades, 9, ao cumprirse os requisitos referidos á persoa beneficiaria, ás 
actuacións e ao edificio ou vivenda, esixidos polo Plan Estatal de Vivenda 2013-2016. 
 

Segundo: Dar traslado do Acordo aos técnicos do departamento de urbanismo que 

elaboraron o devandito informe a través dos medios telemáticos (Expte.: 5428/2019), 

para o seu coñecemento e efectos indicados. 

Terceiro: Dar traslado do Acordo ao Instituto Galego de Vivenda e Solo da Xunta de 
Galicia aos efectos indicados. 

 

5.- Expediente 5421/2019. Subvención rehabilitación protexida.- Actuación: Rúa 
Isabel II, 9 (Beneficiario: J****** M***** S**** N*****) 

Dáse conta da proposta da Alcaldía de data 02/12/2019, na que se recolle o seguinte: 
“Vista a solicitude presentada por D/DNA. J***** M***** S***** N****** no expediente nº 
5421/2019 cuxos datos aparecen no encabezamento.  
Visto o informe do Técnico Municipal de Patrimonio Cultural e do Arquitecto Municipal que obra 

incorporado ao expediente 5421/2019 no que se recolle o seguinte:  

“O Expediente de Rehabilitación Protexida foi tramitado ao abeiro do Acordo da Comisión 

Bilateral de 26 de outubro de 2017, asinado entre o Ministerio de Fomento, o Instituto Galego 

de Vivenda e Solo e o Concello de Cambados, para o financiamento da Área de Rexeneración 

e Renovación Urbana do Conxunto Histórico de Cambados, de conformidade co establecido 

no Real Decreto 233/2013 de 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de Fomento do 

aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-

2016; e na Orde do 23 de xuño de 2017 pola que se procede a abrir o prazo para solicitar a 

participación na prórroga do programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal 

2013-2016, e se establecen as súas bases reguladoras a as axudas autonómicas previstas 

para este programa. 

O expediente acadou a CUALIFICACIÓN PROVISIONAL por parte da Área Provincial do 

Instituto Galego de Vivenda e Solo na data de 26/11/2019. 

Certificada a execución das actuacións que obran no expediente, e comprobado o 
cumprimento dos requisitos esixidos na devandita normativa sobre a(s) persoa(s) beneficiaria 
(s), proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do Acordo de tramitación ao IGVS da 
PROPOSTA DE CUALIFICACIÓN DEFINITIVA. Neste Acordo deberá constar o cumprimento 
dos requisitos referidos ás actuacións, ao edificio ou vivenda, e á persoa beneficiaria esixidos 
polo Plan Estatal 2013-2016” 



  

  

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e consonte coa referida proposta, 
acorda: 
Primeiro: Proceder á tramitación ao IGVS da Xunta de Galicia do Expediente de 

Rehabilitación Protexida para a súa CUALIFICACIÓN DEFINITIVA do solicitante D. 

J***** M***** S***** N******, con DNI. nº ************ , para a actuación no inmoble sito 

en Rúa Isabel II, 9, ao cumprirse os requisitos referidos á persoa beneficiaria, ás 

actuacións e ao edificio ou vivenda, esixidos polo Plan Estatal de Vivenda 2013-2016. 

Segundo: Dar traslado do Acordo aos técnicos do departamento de urbanismo que 

elaboraron o devandito informe a través dos medios telemáticos (Expte.: 5421/2019), 

para o seu coñecemento e efectos indicados. 

Terceiro: Dar traslado do Acordo ao Instituto Galego de Vivenda e Solo da Xunta de 

Galicia aos efectos indicados. 

 

6.- Expediente 4561/2018. Subvención rehabilitación protexida.- Actuación: Rúa 
Arousa, 2 (Beneficiaria: M******* S******* R*** ) 

Dáse conta da proposta da Alcaldía, de data 02/12/2019, no que se recolle o seguinte: 
“Vista a solicitude presentada por D/DNA. M******* S******* R*** no expediente nº 4561/2018 
cuxos datos aparecen no encabezamento.  
Visto o informe do Técnico Municipal de Patrimonio Cultural e do Arquitecto Municipal que obra 

incorporado ao expediente 4561/2018 no que se recolle o seguinte:  

“O Expediente de Rehabilitación Protexida foi tramitado ao abeiro do Acordo da Comisión 

Bilateral de 26 de outubro de 2017, asinado entre o Ministerio de Fomento, o Instituto Galego 

de Vivenda e Solo e o Concello de Cambados, para o financiamento da Área de Rexeneración 

e Renovación Urbana do Conxunto Histórico de Cambados, de conformidade co establecido 

no Real Decreto 233/2013 de 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de Fomento do 

aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-

2016; e na Orde do 23 de xuño de 2017 pola que se procede a abrir o prazo para solicitar a 

participación na prórroga do programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal 

2013-2016, e se establecen as súas bases reguladoras a as axudas autonómicas previstas 

para este programa. 

O expediente acadou a CUALIFICACIÓN PROVISIONAL por parte da Área Provincial do 

Instituto Galego de Vivenda e Solo na data de 26/11/2019. 

Certificada a execución das actuacións que obran no expediente, e comprobado o 
cumprimento dos requisitos esixidos na devandita normativa sobre a(s) persoa(s) beneficiaria 
(s), proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do Acordo de tramitación ao IGVS da 
PROPOSTA DE CUALIFICACIÓN DEFINITIVA. Neste Acordo deberá constar o cumprimento 
dos requisitos referidos ás actuacións, ao edificio ou vivenda, e á persoa beneficiaria esixidos 
polo Plan Estatal 2013-2016...” 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e consonte coa referida proposta, 
acorda: 



  

  

Primeiro: Proceder á tramitación ao IGVS da Xunta de Galicia do Expediente de 

Rehabilitación Protexida para a súa CUALIFICACIÓN DEFINITIVA do solicitante Dª 

M******* S******* R***, con DNI. nº **************, para a actuación no inmoble sito en 

Rúa  Arousa, 2, ao cumprirse os requisitos referidos á persoa beneficiaria, ás 

actuacións e ao edificio ou vivenda, esixidos polo Plan Estatal de Vivenda 2013-2016. 

Segundo: Dar traslado do Acordo aos técnicos do departamento de urbanismo que 

elaboraron o devandito informe a través dos medios telemáticos (Expte.: 4561/2018), 

para o seu coñecemento e efectos indicados. 

Terceiro: Dar traslado do Acordo ao Instituto Galego de Vivenda e Solo da Xunta de 

Galicia aos efectos indicados. 

 

7.- Expediente 2115/2019. Licenzas Urbanísticas.- Vivenda unifamiliar en Pardiño 
- Vilariño (Solicitante: J*** Mª S******* P**** ) 

1. PETICIONARIO: D. J*** Mª S******* P**** 
2. OBXECTO DA OBRA: Vivenda Unifamiliar 
3. LUGAR DAS OBRAS: Pardiño (Vilariño) 
4. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2115/2019 
5. DATA DA SOLICITUDE: 09.05.2019 
Consta proxecto básico e de execución redactado polo Arquitecto Xoxé Xoán 
Martínez Costa visado o 28.03.2019  
Emitiuse informe do Arquitecto Municipal de 22.10.2019, favorable. 
Constan informes do Técnico Municipal de Patrimonio Cultural de 28.10.2019 e 
26.11.2019, favorables. 
Informe de Secretaría, favorable, de 03.12.2019 

De acordo cos informes técnico e xurídico a Xunta de Goberno Local, por unanimidade 
dos seus membros acorda, 
Conceder licenza municipal de obra maior a J*** Mª S******* P**** para vivenda 
unifamiliar no lugar de Pardiño (Vilariño) de acordo co proxecto básico e de execución 
redactado polo Arquitecto Xoxé Xoán Martínez Costa visado o 28.03.2019 
 
Outros datos do expediente: 
a) Clasificación urbanística do solo: Ordenanza 7 de Solo non urbanizable dos núcleos rurais 
tradicionais 
b) Orzamento: 38.104,59 € 
c) Ocupación: 14 % < 30% 
d) Parcela: 726 m2 > 600 m2 
e) Altura: 3.23 m < 7.00 m  
f) Uso: Vivenda Unifamiliar Illada 
g) Superficie de cesión: 24 m2 
 

Condicións: 
Deberá cumprir as seguintes condicións, ademais das xerais que se especifican na 
correspondente notificación e nas condicións da propia solicitude. 
 

a) As obras executaranse baixo a Dirección Técnica da obra do Arquitecto D. Manuel 



  

  

Rodríguez Fontán. 
b) As obras executaranse baixo a Dirección de Execución do Arquitecto Técnico D. Pablo 

Castro Feijoo. 
c) A Coordinación de Seguridade e saúde será levado a cabo polo Arquitecto Técnico D. 

Pablo Castro Feijoo. 
d) Deberá dispor a pé de obra o cartel indicador da Licenza Municipal e técnicos directores, 

prazo e construtor, usos, ordenanza, data de licenza, prazo de execución e nº de plantas 
de acordo co Art. 59 da Ordenanza Municipal de Obras. 

e) O inicio queda supeditado á entrega da copia do Padrón del I.A.E. do contratista que 
execute a obra e a autorización de instalación de grúa, se é necesaria para as obras 
solicitadas. 

f) Deberá dispor da obra da Licenza e o Proxecto Selado polo Concello a disposición dos 
funcionarios municipais, para o cal deberá entregar unha segunda copia idéntica á 
documentación que serviu para a concesión da licenza. 

g) As obras executaranse estritamente ao autorizado, calquera modificación que se realice 
sobre as obras autorizadas deberán ser obxecto da correspondente autorización 
municipal, previa á execución das mesmas. 

h) De conformidade co disposto no artigo 145 da Lei 2/2.016 de 10 de febreiro do solo de 
Galicia e o artigo 17 do seu Regulamento de disciplina urbanística, os prazos de 
iniciación, interrupción máxima e finalización das obras se indican a continuación: 

 Iniciación, dentro dos 3 seguintes ao outorgamento da licenza 
 Interrupción máxima de 3 meses, debendo comunicar por escrito ao Concello a 

súa interrupción e advertindo que con carácter excepcional e por unha soa vez 
outorgarase prorroga cando se xustifique que a interrupción obedece a motivos 
de forza maior. 

 Finalización dentro do prazo de 24 meses seguintes ao outorgamento da licenza. 
i) Ao obxecto de solicitar a prórroga da licenza de obras, esta deberá ser tramitada previa 

ou simultaneamente ante as administracións que outorgaron autorización. 
j) En todo caso a edificación non poderá ser ocupada ata que as obras estean terminadas 

completamente, debendo solicitar no seu momento ao Concello a preceptiva Licenza de 
Primeira Ocupación ou utilización, anexando o Certificado de Final de Obra, expedido 
polos directores da mesma, así como si procede, a Acta de Recepción que se outorgase 
expresamente, ou acreditación da recepción tácita da obra, co fin de que se proceda á 
comprobación por parte dos servizos técnicos municipais. 

k) A conexión aos servizos municipais previamente á súa execución, deberá ser autorizada 
polo organismo titular do vial ao que da fronte a parcela, executando ditas obras de 
acordo coas características que indicadas polas empresas responsables de ditos 
servizos. 

l) En caso de ocupar vía pública, deberá solicitar a correspondente autorización do 
organismo titular do vial. 

m) Deberase entregar conxuntamente coa documentación de final de obra para a obtención 
da Licenza de 1ª Ocupación o Certificado de Eficiencia enerxética de edificio terminado. 

n) Deberán cumprirse na execución das obras as determinacións establecidas polo Decreto 
174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula a produción e xestión de residuos e o rexistro 
xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia. 

o) Deberá formalizarse a correspondente declaración de alta/alteración no Catastro 
Inmobiliario no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte á data de 
finalización das obras, segundo o dispón o art. del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, polo 
que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, e o título II del 
R.D L. 1/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Catastro Inmobiliario. 

 

8.- Expediente 1992/2019. Comunicación previa de actividade.- Fabricación 



  

  

conservas de peixe no Polig. Industr. Sete Pías - Vial 3 - Nave 2 (Solicitante: 
Kombu del Cantábrico, S.L.) 

Rfª Catastral: 85857B1NH1088S0001RL 
Consta informe de inspección do Arquitecto Técnico Municipal, de data 27/11/2019, 
favorable. 
A Xunta de Goberno Local toma coñecemento da comunicación previa anterior. 

 

RATIFICACIÓN URXENCIA.- Expediente 5068/2018.  

Pola Sra. Alcaldesa particípaselle aos concelleiros membros que a urxencia da 
inclusión deste punto ven dada pola necesidade de adoptar acordo en relación coa 
xustificación, por parte da Asociación Protectora de Animais de Cambados, 
correspondente aos meses de xullo, agosto e setembro, para o posterior aboo das 
cantidades correspondentes, razón pola que interesa a súa ratificación. 
Sometido a votación, os membros da Xunta de Goberno Local, por unanimidade, 
acordan ratificar a inclusión por urxencia do referido punto e na súa  consecuencia 
proceden a tratalo a continuación. 

 

9.- Expediente 5068/2018. Convenio colaborac. Concello - Asoc. Protectora de 
Animais de Cambados/2019.- Xustif. mensualidades de xullo, agosto e setembro 

Dáse conta da proposta da Alcaldía, de data 03/12/2019, no que se recolle o seguinte: 
“Visto que por Dª Olga Costa Bea, Presidenta da Asociación Protectora de Animais de 
Cambados preséntanse xustificación e solicitude de ingreso dos meses de xullo, agosto e 
setembro de 2019, así como relación de gastos e xustificantes dos mesmos (expedientes 
4652/2019; 4653/2019 e 5204/2019”, en virtude do Convenio de colaboración asinado o 
11/05/2007 entre o Concello de Cambados e a Asociación Protectora de Animais de 
Cambados. 
Visto que por Decreto n.º 2019-0328 de data 27/03/2019 fíxase o novo importe para o ano 
2019 do Convenio de colaboración subscrito entre o Concello de Cambados e a Asociación 
Protectora de Animais de Cambados, o importe dos documentos xustificativos de gastos 
ascende no mes de xullo a 2.443,24€, no mes de agosto a 2.762,87€ e no mes de setembro a 
2.049,77€. 
Considerando que procede a aprobación da subvención correspondente aos meses de xullo, 
agosto e setembro de 2019, a favor da Asociación Protectora de Animais de Cambados, por 
importe de 1.809,49€ por cada unha das mensualidades. 
Visto que con data 03/12/2019 informase desfavorablemente por Intervención a aprobación do 
gasto e emítese reparo suspensivo n.º 112/2019, por omisión de trámites e requisitos 
esenciais. 
Visto que por Decreto N.º 2019-1469 de data: 03/12/2019 resolveuse a discrepancia e 
levantouse o reparo da Intervención. 
Visto canto antecede, de acordo co Decreto de delegación de competencias n.º 2019-0760 de 
data 08/07/2019, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo: 
PRIMEIRO.- Aprobar a súbvencióna favor da Asociación Protectora de Animais de Cambados, 
correspondente á xustificación dos meses de xullo, agosto e setembro de 2019, con cargo á 
aplicación orzamentaria 1700/48900 e por un importe de 1.809,49€ por cada unha das 
mensualidades. 
SEGUNDO.- Dar traslado do presente Acordo á Intervención para anotación contable e 
efectividade do acordado. 
TERCEIRO.- Notificar o  presente Acordo á interesada.” 



  

  

 
A Xunta de Goberno, por unanimidade, e consonte coa referida proposta, acorda: 
PRIMEIRO.- Aprobar a súbvencióna favor da Asociación Protectora de Animais de 
Cambados, correspondente á xustificación dos meses de xullo, agosto e setembro de 
2019, con cargo á aplicación orzamentaria 1700/48900 e por un importe de 1.809,49€ 
por cada unha das mensualidades. 
SEGUNDO.- Dar traslado do presente Acordo á Intervención para anotación contable 
e efectividade do acordado. 
TERCEIRO.- Notificar o  presente Acordo á interesada. 

 

B) ACTIVIDADE DE CONTROL  

 

Non hai asuntos 

 

 

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES  

 

Non hai asuntos 

 

E non tendo máis asuntos que tratar, a Sra. Alcaldesa da por rematada a sesión, na 
data e hora indicada no encabezamento, de todo o que eu como  secretario, dou fe 
extendendo a presente acta, a reserva dos termos que resulten da súa aprobación, 
segundo o disposto no artigo 206 do R.O.F. 

 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE  


