CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Datos Do Expediente:
XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Unidade Tramitadora:
Organos de Goberno e Central –
Número expediente:



AYT/XGL/27/2022

Documento:



GOB16I0DK

0O6V151U5T4L4U3C1DH1

ACORDOS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, DE DATA CATORCE DE XULLO DE
DOUS MIL VINTEDOUS
SRES/AS ASISTENTES:
SRA ALCALDESA-PRESIDENTA:
MARIÁN FERREIRO DÍAZ
SRES/AS CONCELLEIROS/AS:
D/Dª GUILLERMO SANCHEZ FOJO
D/Dª MANUEL ANTONIO RAMOS RODRIGUEZ
D/Dª ROMAN ROMERO FRANCO
D/Dª MARIA DE LA MERCED TAIBO REY
D/Dª M.DEL MAR GOMEZ CASAL
D/Dª JOSE OREONA BRA
D/Dª JOSE DAVID PITA BREIJO
SRA. INTERVENTORA XERAL:
D/Dª MARIA DEL PILAR CANZOBRE MÉNDEZ

Na casa do Concello de Narón, ás 11:00 do
catorce de xullo de dous mil vintedous, baixo
a presidencia da Sra. A ALCALDESAPRESIDENTA,
MARIÁN
FERREIRO
DÍAZ, reúnese a Xunta de Goberno Local en
sesión
ordinaria.
Asisten
os/as
corporativos/as que se sinalan á marxe.
Actúa de secretario MARIA ANGELES
MANTEIGA
FULGUEIRA,
A
SECRETARIA SUBSTITUTA.
Aberta a sesión de orde da presidencia
adoptáronse os acordos seguintes:

SRA. SECRETARIA SUBSTITUTA:
D/Dª MARIA ANGELES MANTEIGA FULGUEIRA

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
A Xunta de Goberno Local, por asentemento , aprobou a acta da sesión anterior.
2 .- PROPOSTA DE APROBACIÓN DUNHA LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
(EXP-LPO-8/2021)..- (…)
PRIMEIRO: Outorgar a Gustavo Fernández Lago licenza de primeira ocupación dunha vivenda
unifamiliar sita na rúa María Casares (Ref. catastral 51660D7NJ6156N0000FD e predio rexistral núm.
58867), con suxeción as seguintes condicións:
a)

Axustarase en todo ás condicións especificadas na licenza de obras outorgada por resolución do
Concelleiro-delegado de urbanismo do día 12.06.2019 (exp. 97/2018).

b)

Ademais, axustarase aos proxectos, ao certificado final de obra visado polo COAG o día
22.12.2020, á documentación complementaria aportada para a legalización da ampliación do soto e
do aproveitamento baixo cuberta, consistente en memorias técnicas visadas en datas 16.09.2021 e
23.06.2022 respectivamente, e demais documentación presentada aos efectos.

SEGUNDO: Propoñer aos servizos económicos a aprobación dunha taxa de licenza de primeira ocupación
por un importe total de 36,82 euros.
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TERCEIRO: Dar conta desta resolución aos servicios económicos municipais e notificala ao interesado.

VOTACIÓN E ACORDO.- A Xunta de Goberno Local, por unanimidade e en votación
ordinaria, aprobou a proposta transcrita.
3 .- DAR CONTA DUNHA RESOLUCIÓN DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A
ORGANIZACIÓN DA FESTA DA VERBENA EN NARÓN..- Dase conta da seguinte
resolución:
A Técnico de Promoción Económica e Programas de Cooperación, en data 05/07/2022, elevou a esta
Alcaldía o informe – proposta de código FES16I01U que di:
“

TIPO DE DOCUMENTO

Informe-Proposta de Acordo da Xunta de Goberno Local
FES/5/2022: Subvención para a organización da Festa da Verbena
EXPEDIENTE
en Narón
DESTINATARIO
Alcaldía / Servizos Económicos
ASUNTO
Dar conta da solicitude de subvención
Con data 29/06/2022 a Alcaldesa deste Concello ditou a resolución de código FES16I02D que di:
“
Con data 28/06/2022 a Técnico de Promoción Económica e Programas de Cooperación elevou a esta
Alcaldía o informe-proposta de código FES16I01U que di:
“
TIPO DE DOCUMENTO
EXPEDIENTE
DESTINATARIO
ASUNTO

Informe-Proposta de Resolución
FES/5/2022: Subvención para a organización da Festa da Verbena
en Narón
Alcaldía / Servizos Económicos
Solicitude de subvención

No BOP nº 102, do 31 de maio de 2022, publicouse a Resolución de Presidencia da Deputación Provincial
da Coruña, nº 2022/25825 do 30 de maio de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras do Programa
PEL-CONCELLOS_Axudas ao Sector das Orquestas Verbenas.
Observados os gastos subvencionables, ten encaixe na convocatoria o proxecto denominado
“Organización da Festa da Verbena en Narón”, vista a memoria explicativa que obra no expediente, cun
orzamento total de 14.520 €, importe en base ao cal se solicita a axuda.
Resultan de aplicación, para solicitar a subvención, os seguintes
FUNDAMENTOS DE DEREITO:
- Bases de execución dos Orzamentos do ano 2022. Concretamente a base 52, apartado 1, sinala que as
solicitudes de subvencións […] que se sometan á aprobación da xunta de Goberno Local deberán ir
acompañadas dun plan de financiamento con indicación das cantidades correspondentes, no seu caso, á
achega do Concello e das aplicacións orzamentarias de procedencia. A tal efecto, este funcionario
elaborou o plan de financiamento adxunto de código FES16I01T
- Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. No seu art. 10, esta lei indica que
os órganos superiores poderán avocar para si o coñecemento dun asunto que corresponda resolver
ordinariamente ou por delegación aos seus órganos administrativos dependentes, cando circunstancias de
índole técnica, económica, social, xurídica ou territorial o fagan conveniente. […] En todo caso, a
avocación realizarase mediante acordo motivado que deberá ser notificado aos interesados no
procedemento.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Neste caso, corresponde ao Alcalde-Presidente a avocación da delegación de solicitude de subvención na
Xunta de Goberno Local, debido á imposibilidade de tramitar a correspondente proposta nunha sesión
ordinaria dese órgano sen que expire o prazo de solicitude indicado na Orde, sen prexuízo de dar conta á
Xunta de Goberno Local de dita solicitude e do acto de avocación.
Polo anteriormente exposto quen subscribe eleva á Alcaldía a seguinte
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMEIRO: Avocar, da Xunta de Goberno Local, a facultade de solicitude da subvención da convocatoria
de referencia, polos motivos expostos nos fundamentos de dereito e dando conta a ese órgano do adoptado
neste acordo.
SEGUNDO: Aprobar o proxecto “Organización da Festa da Verbena en Narón”, formado pola memoria
do mesmo e a restante documentación preceptiva para acollerse á convocatoria de subvención.
TERCEIRO: Solicitar a Deputación Provincial da Coruña a subvención de 14.520 € para o antedito
proxecto, de acordo co seguinte plan de financiamento provisional que aquí se amosa de modo resumido,
en base ao informe adxunto de código FES16I01T
Proxecto
Importe total
Financiamento externo
Achega municipal

“Organización da Festa da Verbena en Narón”,
14.520 €
14.520 €
-

A través desta solicitude, o Concello acepta todos os requisitos establecidos na orde e se compromete á
realizar a achega municipal da parte que non resulte subvencionada.
CUARTO: Designar á Alcaldesa-Presidenta, Dna. Marián Ferreiro Díaz, como representante do Concello
para a relación co mencionado organismo para os actos derivados da execución deste acordo.”
Visto dito informe e logo da toma de razón da Intervención deste Concello (documento
adxunto de código ICO16I08R), esta Alcaldesa
RESOLVE:
Aprobar a proposta transcrita en todos os seus termos.
“
En cumprimento do establecido no punto primeiro da resolución anterior, no tocante ás facultades
avocadas, quen suscribe solicita á Alcaldía-Presidencia:
Dar conta á Xunta de Goberno Local da adopción da resolución transcrita.”
Visto dito informe e logo da toma de razón da intervención deste Concello, segundo o documento adxunto
de código ICO16I094, esta Alcaldesa:
Da conta á Xunta de Goberno Local da antedita resolución.
A Xunta de Goberno Local, deuse por enterada.
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4º.- ROGOS E PREGUNTAS
Non se formularon.

V. e pr.
F_FIRMA_96

F_FIRMA_4

