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RESUMO DA XUNTA DE GOBERNO DO 23 DE XANEIRO DE 2014 

 

LICENZAS 
LIC/2428/2007.- CONSTRUCCIONES FONTENLA, S.A. (ANTONIO FONTENLA 
PIEDRAHITA).- Declarar concluso o expediente e aceptar o desistimento da licenza de obras 
para derruba de edificación sita na Rúa Curros Enriquez, 9. 
LIC/2429/2007.- CONSTRUCCIONES FONTENLA, S.A. (ANTONIO FONTENLA 
PIEDRAHITA).- Declarar concluso o expediente e aceptar o desistimento da licenza de obras 
para construcción de edificio na Rúa Curros Enriquez, 9. 
LEGALIZACIÓNS 
LIC/1640/2013.- OSCAR GARCIA CASTRO.- Conceder licenza para legalización dunha 
vivenda unifamiliar sita no Lg. Da Sionlla, 8. 
PARCELACIÓNS E SEGREGACIÓNS 
LIC/1756/2013.- AMELIA FREIRE IGLESIAS.- Conceder a licenza de parcelamento en Lg. 
Mourentan, Sabugueira. 
LIC/1771/2013.- CARMEN SEOANE CEPEDA.- Conceder a licenza de parcelamento en Rúa 
Santa Lucía, 15. 
APERTURAS 
LAP/414/2013.- GALAICO EXTINTORES GARCIA E GONZALEZ, S.L.- Conceder licenza de 
obras de rehabilitación de edificio de B+1 e ampliación de dúas plantas e Baixo cuberta para a 
actividade de pensión (Total B+3P+BC) na Rúa Xelmirez, 9. 
DEVOLUCIÓNS DE FIANZA 
LIC/1538/2013.- LUIS IGLESIAS RABADE ………….…….. LIC/1959/2011 …………..… 600 € 
LIC/1793/2013.- ACTIVIDADES INMOBILIARIAS VAAMONDE Y SANCHEZ, S.L. 
LIC/2400/2007 ………… 1.500 € 
LIC/1794/2013.- GALLEGA DE AYUDAS TÉCNICAS, S.L. ………LIC/1069/2007 … 2.000 € 
 
 
3.- Proposta da concelleira delegada da Área de Desenvolvemento Urbano e Sostible 
relativa á posta en servizo das obras de urbanización executadas no contorno da 
parcela PR-5 do polígono 2 do SUP-3. Ponte Pedriña. 
Con esta proposta a XGL aprobou autorizar a posta en servizo das obras de urbanización 
executadas no contorno da parcela PR-5 do polígono 2 do SUP-3 (Ponte Pedriña)  para os 
efectos, se procede, do outorgamento da licenza de primeira ocupación do edificio construído 
na mesma, e sen prexuízo da obriga de mantemento e conservación, que será de conta da 
Xunta de Compensación. 
 
4.- Proposta do concelleiro delegado de Xuventude relativa á aprobación da actividade 
"Imos a Neve" Campamento de iniciación ao esquí. 
Apróbase a proposta.  
 
5.- Proposta da concelleira delegada de Urbanismo relativa ao requirimento a dúas 
empresas para a retirada de tres pantallas de comunicación visual. 
En relación ás pantallas de comunicación visual situadas nos Parques da Alameda, Praza de 
Galicia e Praza Roxa e das que non consta autorización municipal vixente, a XGL acorda 
requerir ás empresas multimedia VIDECO Publicidad S.A. e SIM Multimedia a retirada destas 
pantallas nun prazo de dez días. Transcurridos este prazo sen que se execute, o Concello 
procederá a retirtada das mesmas. 
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7.- Recuperación da caseta NC 237 da Praza de Abastos, da que era tituar D. Luciano 
Puente Barcia, falecido o 07/12/1971. 
Recupérase a caseta.  
 
8.- Dar conta da modificación do convenio de colaboración para o apoio e financiamento 
das festas do Apóstolo 2013 entre o Concello e "El Corte Inglés". 
Deuse conta á XGL da modificación do convenio de colaboración para o apoio e financiamento 
das festas do Apóstolo 2013 entre o Concello e "El Corte Inglés", xa que esta actividade se 
suspendeu debido ao fatídico accidente de Angrois. Só se modifica para aportar a metade da 
cantidade xa que o labor previo de organización, promoción, material de imprenta, publicidade 
e presentación aos medios si se levou a cabo. 
 
 


