Concello de Crecente

JGL/2020/2

A Xunta de Goberno Local
DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN

Tipo Convocatoria

Ordinaria

Data

15 de xuño do 2020

Duración

Desde as 12.00 ata as 12.35 horas

Lugar

DESPACHO DE ALCALDIA

Presidida por

Julio C. García-Luengo Pérez

Secretario

Maria Fernández Ojea
ASISTENCIA Á SESIÓN

DNI

Nome e Apelidos

Asiste

76913673V

Carlos Vallejo Domínguez

Sí

44460770E

David Martínez Fernández

SÍ

76911956W

Julio C. García-Luengo Pérez

SÍ

34870314Z

Marisol Gómez Domínguez

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
Aprobación da acta da sesión anterior
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Aberta a sesión de orde do Sr alcalde dáse conta do borrador da acta
correspondente a sesión do día 14 de xaneiro do 2020. Non habendo matización ou
aclaración que facer a acta apróbase por UNANIMIDADE

Número: 2020-0002 Data: 15/06/2020

Órgano colexiado:
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Expediente núm.:

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

Maria Fernández Ojea (2 para 2)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Data de Sinatura: 15/06/2020
HASH: a16c9033fb70fd10a01480d2a4be43c3

Julio C. García-Luengo Pérez (1 para 2)
Alcalde de Crecente
Data de Sinatura: 15/06/2020
HASH: 6eb1af20306784c824776d8ad3d8f910

ACTA

Concello de Crecente
Expediente 248/2019.- Devolución de garantía
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

O alcalde PROPON a Xunta de Goberno Local,:
PRIMEIRO.-Efectuar a devolución da fianza a empresa Jesus Bernárdez de Francisco para responder
da obra ” “Acondicionamento das instalacións do pavillón municipal de Crecente ”, por importe de
579,70€.
SEGUNDO.-Notificar ao interesado

Expediente 243/2020
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

-Vista a solicitude do titular do expediente 3601401000369, demandando unha
axuda para a compra dunha neveira.

Número: 2020-0002 Data: 15/06/2020

Visto o informe do ingeniero técnico.

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

Visto o escrito de data 10/06/.2020, NRE. 415 presentado pola empresa Jesús Bernárdez de Francisco
no que solicita devolución da fianza constituída no seu dia, para responder da obra “Acondicionamento
das instalacións do pavillón municipal de Crecente ”, por importe de 579,70€.

Considerando o informe favorable da traballadora social do concello de Crecente,
ao reunir os requisitos establecidos na Ordenanza reguladora das axudas de
emerxencia social publicada no BOP número 205 do 23 de outubro de 2014.
Esta alcaldia PROPON a Xunta de Goberno Local, o seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Conceder ao titular do expediente 3601401000369 unha axuda
económica por importe de 300,00€ para a compra dunha neveira, ao reunir os
requisitos establecidos na Ordenanza reguladora das axudas de emerxencia
social publicada no BOP número 205 do 23 de outubro de 2014.
SEGUNDO.- Dar traslado de dito acordo ao interesado.

Expediente 242/2020
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento.
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Vista a ordenanza reguladora das axudas de emerxencia social publicada no BOP
núm.205 do 23 de outubro de 2014.

Concello de Crecente
Vista a solicitude do titular do expediente de SIUSS 3601401000369, demandando
os alimentos que reparte a Cruz Vermella no concello de Crecente.

SEGUNDO.- Dar traslado de dito acordo ao interesado
Expediente 237/2020. Servizos sociais
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Vista a solicitude presentada o 28/05/2020 polo titular do expediente de SIUSS
3601401000742, demandando os alimentos que reparte a Cruz Vermella no
concello de Crecente.

Vista a ordenanza reguladora para o reparto de excedentes de alimentos da Unión
Europea no Concello de Crecente, publicada no BOP de Pontevedra núm. 172 de 6
de setembro de 2012.

Considerando o informe favorable da traballadora social do concello de
Crecente, por reunir os requisitos establecidos na Ordenanza municipal reguladora
para o reparto de excedentes de alimentos da unión europea no concello de
Crecente

PROPOÑO A Xunta de Goberno Local o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Dar de alta no programa do banco de alimentos da Cruz Vermella ao
titular do expediente de SIUSS 360140100742 por reunir os requisitos establecidos
na Ordenanza municipal reguladora para o reparto de excedentes de alimentos da
Unión Europea no concello de Crecente
SEGUNDO.- Dar traslado de dito acordo ao interesado

Número: 2020-0002 Data: 15/06/2020

PRIMEIRO.- Dar de alta no programa do banco de alimentos da Cruz Vermella ao
titular do expediente de SIUSS 3601401000369 por reunir os requisitos establecidos
na Ordenanza municipal reguladora para o reparto de excedentes de alimentos da
Unión Europea no concello de Crecente
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A alcaldía PROPON a Xunta de Goberno o seguinte ACORDO:

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

Vista a ordenanza reguladora para o reparto de excedentes de alimentos da Unión
Europea no Concello de Crecente, publicada no BOP de Pontevedra núm. 172 de 6
de setembro de 2012.
Considerando o informe favorable da traballadora social do concello de Crecente, ao
reunir os requisitos establecidos na Ordenanza municipal reguladora para o reparto
de excedentes de alimentos da unión europea no concello de Crecente

Concello de Crecente
Expediente 634/2019. Subvención AAVV

PRIMEIRO.- Concederlle a Asociación Cultural San Jorge, unha axuda
económica por importe de 300 euros, para a celebración da Festa en honor a
Virxe do Rosario, o abeiro das citadas bases.
SEGUNDO.- Comunicar o presente acordó á Tesourería Municipal, para que unha vez
presentada a conta xustificativa, se proceda ao seu pago.
SEGUNDO.- Notificar dito acordo á persoa interesada.

Expediente 232/2020. Devolución de garantía
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Visto o escrito de data 10.07.2019 2019-E-RE-119, presentado pola empresa
CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, SA no que solicita devolución da fianza
constituída no seu dia, para responder da obra “ REPARACION DE VIAIS POR
DERRUBAMENTOS EN MOLLAPAN E SOUTOMAIOR, MURO EN NANE-O FREIXO E DE
CANALIZACION NOS PIÑAS, CRECENTE ”, POR IMPORTE DE 3.677,69€.
Visto o informe do director de obra
En exercicio das atribucións que corresponden, segundo a normativa vixente de
aplicación ao réxime local, PROPOÑO a Xunta de Goberno Local.
PRIMEIRO.-Efectuar a devolución da fianza á empresa CONSTRUCCIONES OBRAS Y
VIALES, SA da obra “REPARACION DE VIAIS POR DERRUBAMENTOS EN MOLLAPAN E
SOUTOMAIOR, MURO EN NANE-O FREIXO E DE CANALIZACION NOS PIÑAS,
CRECENTE”, POR IMPORTE DE 3.677,69€.
SEGUNDO.-Notificar ao interesado

Expediente 219/2020. Devolución de garantía
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento
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Visto o escrito N.R.E. 911 de data 19 de setembro de 2019, presentado Jose Luis
Gaspar Troncoso, en representación da Asociación Cultural San Jorge, con CIF
G36436475, no que solicita unha axuda económica para a celebración da Festa
Patronal a Virxe do Rosario.
Considerando a base 48ª das bases de execución do orzamento 2019 ( prorrogado
de 2017), propoño se adopte o seguinte Acordo:

Número: 2020-0002 Data: 15/06/2020

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

Favorable

Concello de Crecente
Visto o escrito de data 10.07.2019 2019-E-RE-119, presentado pola empresa
CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, SA no que solicita devolución da fianza
constituída no seu dia, para responder da obra “ REPARACION DE VIAIS POR
DERRUBAMENTOS EN MOLLAPAN E SOUTOMAIOR, MURO EN NANE-O FREIXO E DE
CANALIZACION NOS PIÑAS, CRECENTE ”, POR IMPORTE DE 3.677,69€.
Visto o informe do director de obra

Expediente 108/2020. Servizos Sociais
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Vista a solicitude presentada por Levi Olivares González en representación do
centro Escravas Virxe Dolorosa, demandando para o centro a tarxeta de
estacionamento para persoas con discapacidade.
Considerando a proposta da traballadora social do concello de Crecente de 25 de
febreiro de 2020 para a súa concesión ao ser un Centro dedicado á atención de
persoas discapacitadas, e que a súa maioría ten recoñecido a existencia de
dificultades para utilizar transporte colectivo, polo Equipo de Cualificación e
Valoración de Discapacidades da Consellaría de Política Social da Xunta de Galicia
en Vigo. (Normativa: Artigo 50 do Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se
aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e
supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia).
Esta alcaldía Propón a Xunta de Goberno Local
a concesión da tarxeta de
estacionamento
para persoas con discapacidade ao centro Escravas Virxe
Dolorosa .

Expediente 107/2020. Servizos Sociais
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Vista a solicitude do titular do expediente 3601401000077 demandando unha
axuda para os desprazamentos en taxi á UAD do concello de Porriño.
Visto que a traballadora social propón o concello de Crecente para que colabore
coa aprobación desta axuda ao haber menores na unidade familiar e estar incluídos

Número: 2020-0002 Data: 15/06/2020

SEGUNDO.-Notificar ao interesado
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PRIMEIRO.-Efectuar a devolución da fianza á empresa CONSTRUCCIONES OBRAS Y
VIALES, SA da obra “REPARACION DE VIAIS POR DERRUBAMENTOS EN MOLLAPAN E
SOUTOMAIOR, MURO EN NANE-O FREIXO E DE CANALIZACION NOS PIÑAS,
CRECENTE”, POR IMPORTE DE 3.677,69€.

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

En exercicio das atribucións que corresponden, segundo a normativa vixente de
aplicación ao réxime local, PROPOÑO a Xunta de Goberno Local.

Concello de Crecente
no Programa de Educación Familiar, aínda que os ingresos da unidade familiar
superen o limite de ingresos establecidos na Ordenanza reguladora das axudas de
emerxencia social publicada no BOP núm. 205 do 23 de outubro de 2014. A contía
proposta é de 114€, que correspondería a dúas viaxes á UAD: xaneiro e febreiro de
2020.

Expediente 91/2020. Subvención nominativa
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Visto o escrito N.R.E. 174 de data 19 de febreiro de 2020, presentado por Jose Carlos
Quintas Montero, en representación da Asociación Veciñal San Cayetano de
Quintela, con CIF G94147527, no que solicita unha axuda económica para a
celebración da actividade Carnavales .
Considerando a base 48ª das bases de execución do orzamento 2020 ( prorrogado
de 2017), propoño se adopte o seguinte Acordo:
PRIMEIRO.- Concederlle a Asociación Veciñal San Cayetano de Quintela, unha axuda
económica por importe de 150 euros, para os gastos de organización da actividade
Carnavales, o abeiro das citadas bases.
SEGUNDO.- Comunicar o presente acordo aos servizos económicos municipais para
o seu coñecemento aos efectos de pagamento da subvención unha vez presentada
a conta xustificativa do gasto realizado.
TERCEIRO.- Notificar dito acordo ao interesado

Expediente 32/2020. Devolución de garantía
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Visto o escrito de data 10 de decembro de 2019 (2019-E-RE-274), presentado
por Dona Juana Pérez Martínez, en nome e representación da empresa
Excavaciones y construcciones Manuel Pérez Portela S.L, polo que solicita a
devolución de garantía da das obras de “MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS EN
PAZO E MOUCHO (VILLAR) E VILAPIDE (ALBEOS), CRECENTE” por ter transcurrido o
prazo de garantía da mesma,
Visto o informe do director de obra D. JAVIER CARBALLO NÚÑEZ, enxeñeiro de
camiños número de colegiado 16.225 de data 16 de febreiro do 2020
En exercicio das atribucións que corresponden, segundo a normativa vixente de
aplicación ao réxime local, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
presentes, adopta o seguinte ACORDO:

Número: 2020-0002 Data: 15/06/2020

SEGUNDO.- Dar traslado de dito acordo ao interesado.
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PRIMEIRO.- Conceder ao titular do expediente 3601401000077 unha axuda
económica por importe de 114€ correspondente a dúas viajes á UAD: xaneiro e
febreiro de 2020

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

Essta alcaldía proón a Xunta de Goberno:

Concello de Crecente
Primeiro.- Efectuar a devolución da fianza á empresa Excavaciones y
construcciones Manuel Pérez Portela S.L,pola que responde da obra de
“MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS EN PAZO E MOUCHO (VILLAR) E VILAPIDE
(ALBEOS)

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Vista a solicitude con rexistro de entrada nº 659, de 6 de xullo de 2017, presentada
Carmen González Baz mediante a cal solicita a preceptiva SOLICITUDE LICENZA
DE OBRA para CAMBIO DE CUBERTA EN VIVENDA UNIFAMILIAR
Visto o informe favorable do técnico municipal de 27 de abril do 2020
En exercicio das atribucións que corresponden, segundo a normativa vixente de
aplicación ao réxime local, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
presentes, adopta o seguinte ACORDO:
Salvando o dereito de propiedade e, sen prexuízo do de terceiros, así como, doutras
posibles autorizacións que o interesado teña que obter:
PRIMEIRO.- CONCEDER LICENZA DE OBRA para CAMBIO DE CUBERTA
Carmen González Bar, mediante a cal solicita a preceptiva), na parcela con
referencia catastral 36014A016021090001UG
O Concello de Crecente ten en vigor as Normas subsidiarias Municipais aprobadas
por Resolución da C.P.U. do 23/11/1994 e ratificadas o día 11/05/1995, polo tanto
debemos estar ó disposto na D.T. 1ª da Lei do solo de Galicia e conforme ao
recollido no informe técnico os terreos onde se pretenden realizar as obras se
emprazan no NÚCLEO RURAL TRADICIONAL
As obras realizaranse conforme ao Proxecto de reforma e ampliación
redactado polo arquitecto Luís Yagüe Rivera, e deberán dar cumprimento as
cautelas referidas no informe técnico, a saber:
ü Presentado o proxecto ante o Concello, adquire carácter de documento público, e
o seu autor responde da exactitude e veracidade do seu contido.
ü A tipoloxía das construcións, materiais e cores empregados deberán favorecer a
integración no contorno inmediato e na paisaxe.
ü As obras cumprirán a normativa vixente sobre accesibilidade, habitabilidade,
seguridade, salubridade e ornato legalmente esixibles.
ü A persoa peticionaria será responsable do cumprimento da normativa en materia
de seguridade e saúde esixible á obra

Número: 2020-0002 Data: 15/06/2020

Favorable
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Expediente 7/2020. Licenza

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

Segundo.- Notifíquese á interesada

Concello de Crecente

Expediente 601/2018. Licenza urbanística
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Vista a solicitude con rexistro de entrada n.º 1031, do 13 de setembro de 2018,
presentada por Don José Gómez Mariño, mediante a cal solicita a preceptiva
Licenza Municipal para a realización de obras de rehabilitación e reforma .
Visto o informe favorable do técnico municipal de 3 de xuño do 2020
En exercicio das atribucións que corresponden, segundo a normativa vixente de
aplicación ao réxime local, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
presentes, adopta o seguinte ACORDO:
Salvando o dereito de propiedade e, sen prexuízo do de terceiros, así como, doutras
posibles autorizacións que o interesado teña que obter:
PRIMEIRO.- CONCEDER LICENZA DE OBRA para a realización de obras de
rehabilitación de vivenda tradicional a
Don José Gómez Mariño, mediante a cal solicita a preceptiva LICENZA DE OBRA
PARA REHABILITACIÓN DE PARTE DE EDIFICACIÓN DE CARÁCTER
TRADICIONAL en OS REINALDOS (AMEIXEIRA),na parcela con referencia
catastral 001004500NG67C0004FO
O Concello de Crecente ten en vigor as Normas subsidiarias Municipais aprobadas
por Resolución da C.P.U. do 23/11/1994 e ratificadas o día 11/05/1995, polo tanto
debemos estar ó disposto na D.T. 1ª da Lei do solo de Galicia e conforme ao
recollido no informe técnico os terreos onde se pretenden realizar as obras se
emprazan no SOLO NON URBANIZABLE COMÚN séndolle de aplicación pola
disposición transitoria 1ª da LSG o réxime establecido para o SOLO RÚSTICO
DE PROTECCIÓN ORDINARIA.
As obras realizaranse conforme ao Proxecto de reforma e ampliación
redactado polo arquitecto Luís Yagüe Rivera, e deberán dar cumprimento as
cautelas referidas no informe técnico, a saber:

Número: 2020-0002 Data: 15/06/2020

SEGUNDO.- Notifíquese ás persoas interesada
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O orzamento de execución material da obra ascende á cantidade de: 5847,89

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

ü Prohíbese o depósito de materiais na calzada e beirarrúas sen autorización
ü As obras iniciaranse no prazo máximo de seis (6) meses e finalizarán no tempo
máximo de tres (3), dende a data de autorización, non podendo interromperse as
obras por un tempo superior a seis (6) meses e unha vez trascurridos estes prazos,
entenderase a caducidade da licenza, coa perda correspondente dos dereitos
adquiridos.
ü Rematadas as obras, a persoa peticionaria o comunicará ao Concello,
cumprimentando solicitude de licenza de primeira ocupación, aportando certificado
de final de obra, asinado dixitalmente polos/as técnicos/as e visado, así coma o
resto de documentación que se requira.

Concello de Crecente
ü Presentado o proxecto ante o Concello, adquire carácter de documento público, e
o seu autor responde da exactitude e veracidade do seu contido.
ü DEBERÁ DARSE CUMPRIMENTO A TÓDALAS CONDICIÓNS INTERPOSTAS NA
AUTORIZACIÓN SECTORIAL DA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO - SIL.

ü Prohíbese o depósito de materiais na calzada e beirarrúas sen autorización
ü As obras iniciaranse no prazo máximo de seis (6) meses e finalizarán no tempo
máximo de tres (3), dende a data de autorización, non podendo interromperse as
obras por un tempo superior a seis (6) meses e unha vez trascurridos estes prazos,
entenderase a caducidade da licenza, coa perda correspondente dos dereitos
adquiridos.
ü Rematadas as obras, a persoa peticionaria o comunicará ao Concello,
cumprimentando solicitude de licenza de primeira ocupación, aportando certificado
de final de obra, asinado dixitalmente polos/as técnicos/as e visado, así coma o
resto de documentación que se requira.

O peticionario debe renunciar expresamente ao incremento do valor expropiatorio,
polo que a concesión da licencia se atopa condicionada a toda vez presentada a
liquidación da taxa, esta se acompañe do mmodelo normalizado de renuncia que se
lle adxuntará á notificación de concesión.
O orzamento de execución material da obra ascende á cantidade de: 24290,26
SEGUNDO.- Notifíquese ás persoas interesadas

Expediente 129/2017. Licenza urbanística
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Vista a solicitude con rexistro de entrada nº 659, de 6 de xullo de 2017, presentada por Dona Cristina
Canda Gil, mediante a cal solicita a preceptiva LICENZA PARA LEGALIZACIÓN DE OBRAS DE
CONSERVACIÓN, HIXIENE E ORNATO PÚBLICO DE VIVENDA emprazada no LUGAR OS FILLÓS (RIBEIRA),
Visto o informe favorable do técnico municipal de 9 de maio do 2020

Número: 2020-0002 Data: 15/06/2020

ü A persoa peticionaria será responsable do cumprimento da normativa en materia
de seguridade e saúde esixible á obra
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ü As obras cumprirán a normativa vixente sobre accesibilidade, habitabilidade,
seguridade, salubridade e ornato legalmente esixibles.

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

ü A tipoloxía das construcións, materiais e cores empregados deberán favorecer a
integración no contorno inmediato e na paisaxe.

Concello de Crecente
En exercicio das atribucións que corresponden, segundo a normativa vixente de aplicación ao réxime
local, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, adopta o seguinte ACORDO:
Salvando o dereito de propiedade e, sen prexuízo do de terceiros, así como, doutras posibles
autorizacións que o interesado teña que obter:

As obras realizaranse conforme ao Proxecto de reforma e ampliación redactado polo arquitecto Luís
Yagüe Rivera, e deberán dar cumprimento as cautelas referidas no informe técnico, a saber:
 Presentado o proxecto ante o Concello, adquire carácter de documento público, e o seu autor
responde da exactitude e veracidade do seu contido.
 DEBERÁ DARSE CUMPRIMENTO A TÓDALAS CONDICIÓNS INTERPOSTAS NA AUTORIZACIÓN
SECTORIAL DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURA E VIVENDA DA XUNTA DE GALICIA.
 A tipoloxía das construcións, materiais e cores empregados deberán favorecer a integración no
contorno inmediato e na paisaxe.
 As obras cumprirán a normativa vixente sobre accesibilidade, habitabilidade, seguridade,
salubridade e ornato legalmente esixibles.
 A persoa peticionaria será responsable do cumprimento da normativa en materia de seguridade e
saúde esixible á obra
 Prohíbese o depósito de materiais na calzada e beirarrúas sen autorización
 As obras iniciaranse no prazo máximo de seis (6) meses e finalizarán no tempo máximo de tres
(3), dende a data de autorización, non podendo interromperse as obras por un tempo superior a
seis (6) meses e unha vez trascurridos estes prazos, entenderase a caducidade da licenza, coa
perda correspondente dos dereitos adquiridos.
 Rematadas as obras, a persoa peticionaria o comunicará ao Concello, cumprimentando solicitude
de licenza de primeira ocupación, aportando certificado de final de obra, asinado dixitalmente

Número: 2020-0002 Data: 15/06/2020

O Concello de Crecente ten en vigor as Normas subsidiarias Municipais aprobadas por Resolución da
C.P.U. do 23/11/1994 e ratificadas o día 11/05/1995, polo tanto debemos estar ó disposto na D.T. 1ª da
Lei do solo de Galicia e conforme ao recollido no informe técnico os terreos onde se pretenden realizar
as obras se emprazan no NÚCLEO RURAL TRADICIONAL
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Don José Gómez Mariño, mediante a cal solicita a preceptiva LICENZA DE OBRA PARA LEGALIZACIÓN DE
OBRAS DE CONSERVACIÓN, HIXIENE E ORNATO PÚBLICO DE VIVENDA emprazada no LUGAR OS FILLÓS
(RIBEIRA),na parcela con referencia catastral 36014A017006040000YJ

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

PRIMEIRO.- CONCEDER LICENZA DE OBRA para a realización de obras de rehabilitación de vivenda
tradicional a

Concello de Crecente
polos/as técnicos/as e visado, así coma o resto de documentación que se requira.
O orzamento de execución material da obra ascende á cantidade de: 23485,72

Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

-Vista a solicitude do titular do expediente de SIUSS 3601401000749,
demandando os alimentos que reparte a Cruz Vermella no concello de
Crecente.
Vista a ordenanza reguladora para o reparto de excedentes de alimentos
da Unión Europea no Concello de Crecente, publicada no BOP de
Pontevedra núm. 172 de 6 de setembro de 2012.
Considerando o informe favorable da traballadora social do concello de
Crecente, ao reunir os requisitos establecidos na Ordenanza municipal
reguladora para o reparto de excedentes de alimentos da unión europea
no concello de Crecente
A alcaldia PROPON A XUNTA Goberno Local o seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Dar de alta no programa do banco de alimentos da Cruz
Vermella ao titular do expediente de SIUSS 3601401000749 por reunir os
requisitos establecidos na Ordenanza municipal reguladora para o reparto
de excedentes de alimentos da Unión Europea no concello de Crecente
SEGUNDO.- Dar traslado de dito acordo ao interesado

Expediente 253/2020. Servizos Sociais
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Vista
a
solicitude do
titular
do expediente
36014010000311,
demandando unha axuda para o pago do aluguer da vivenda

Número: 2020-0002 Data: 15/06/2020

Expediente 241/2020. Servizos Sociais
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Inclúense fóra da orde do día, e aprobada a URXENCIA, por UNANIMIDADE dos
membros presentes os seguintes expedientes

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

SEGUNDO.- Notifíquese ás persoas interesadas

Concello de Crecente
Vista a ordenanza reguladora das axudas de emerxencia
publicada no BOP núm.205 do 23 de outubro de 2014.

social

Expediente 244/2020. Servizos Sociais
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Vista
a
solicitude do
titular
do expediente
36014010000749,
demandando unha axuda de emerxencia social para a adquisición da
medicación preswcrita polo seu doctor do hospital .
Vista a ordenanza reguladora das axudas de emerxencia
publicada no BOP núm.205 do 23 de outubro de 2014.

social

Considerando o informe favorable da traballadora social do concello de
Crecente, ao reunir os requisitos establecidos na Ordenanza reguladora
das axudas de emerxencia social publicada no BOP número 205 do 23 de
outubro de 2014 PROPONSE a Xunta de Goberno local o seguinte
ACORDO:
PRIMEIRO.- Conceder ao titular do expediente 36014010000749 unha
axuda económica por importe de 300,00€ para o pgo de tres meses de
tratamento , ao reunir os requisitos establecidos na Ordenanza
reguladora das axudas de emerxencia social publicada no BOP número

Número: 2020-0002 Data: 15/06/2020

PRIMEIRO.- Conceder ao titular do expediente 36014010000311 unha
axuda económica por importe de 280,00€ para o pgo de dous meses de
aluguer, ao reunir os requisitos establecidos na Ordenanza reguladora
das axudas de emerxencia social publicada no BOP número 205 do 23 de
outubro de 2014.
SEGUNDO.- Dar traslado de dito acordo ao interesado
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A alcaldia PROPON a Xunta de Goberno local o seguinte ACORDO:

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

Considerando o informe favorable da traballadora social do concello de
Crecente, ao reunir os requisitos establecidos na Ordenanza reguladora
das axudas de emerxencia social publicada no BOP número 205 do 23 de
outubro de 2014.
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DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

Número: 2020-0002 Data: 15/06/2020

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

Concello de Crecente

205 do 23 de outubro de 2014.
SEGUNDO.- Dar traslado de dito acordo ao interesado.

