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Concello de Lourenzá

ACTA

Expediente núm.:

Órgano colexiado:

JGL/2019/12

La Junta de Gobierno Local

Tipo Convocatoria

Ordinaria

Data

27 de novembro de 2019

Duración

Desde as 9:00 ata as 10:00 horas

Lugar

Despacho da Alcaldía

Presidida por

rocio lopez garcia

Secretario

Begoña González Pedregal

ASISTENCIA Á SESIÓN
DNI

Nome e Apelidos

Asiste

33321327P

JAVIER HUERTAS OTERO

SÍ

71865319W

MANUEL ARANGO RON

SÍ

77593740C

Mercedes Dengra Sixto

SÍ

76580879X

rocio lopez garcia

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
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rocio lopez garcia (2 para 2)
Alcaldesa
Data de Sinatura: 02/12/2019
HASH: 0a7577af002c63a587be12df88f8a92f

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN

Concello de Lourenzá
APROBACIÓN ACTA DA SESIÓN ANTERIOR DE 31/10/19.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Concello de Lourenzá
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Preguntados os membros da Xunta de Goberno, pola Alcaldía, se
tiñan algunha observación que formular ao borrador da acta da
sesión anterior de data trinta e un de outubro do dous mil dezanove
(31/10/2019), e feita por Secretaría a advertencia de que
producírase un erro material no importe da factura Núm. 14 de
10/10/2019, de ASTAROT, C.B, posto que na acta figuraba Tres mil
setecentos dez (3.710,00.-) euros, cando debería figurar Catro mil
douscentas trinta e cinco (4.235,00) euros; e non habendo nada
mais, o borrador da acta foi aprobado por unanimidade dos
presentes.

Concello de Lourenzá
Expediente 270/2018. LICENCIA DE OBRA SUBSTITUCIÓN DE
CUBERTA DE ALMACÉN DE Dª Mª CARMEN FALCÓN LEVIAS EN
REPRESENTACIÓN DE HORTALIZAS GARCÍA FALCÓN C.B.
Tipo de
votación:
Unanimidade/Ase
ntimento

Vista solicitude de Dª. Mª.CARMEN FALCÓN LEIVAS con NIF.
76555610-H, en representación de HORTALIZAS GARCÍA FALCÓN C.B,
con CIF. E-27352772, con domicilio no lugar Batán, núm. 1,
parroquia de Santo Tomé (Lourenzá), con data 16/04/2018, e núm.
658 de rexistro de entrada quen solicita permiso para substitución
de cuberta de almacén no lugar de As Cabanas, parcela núm. 2928
do Polígono 9, con referencia catastral 27027C009029280000DA,
segundo Proxecto Técnico visado con núm. 1902068.2 de data
xaneiro/2019, redatado por Dª. Noelia Ramalleira Barrera, arquitecta
colexiada núm.4093 do C.O.AG.
Vista a documentación presentada así como os informes
xurídico e do Técnico Municipal, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade ACORDA:
1.- A autorización da obra solicitada.
2.- Condicionar a efectividade da licenza ás seguintes
limitacións ou restricións específicas, segundo consta no informe do
Arquitecto Técnico Municipal, D. Francisco Damián Pérez Rodríguez
de 21/11/19 a saber:
- Estrita suxeición ao solicitado.
- Normativa aplicable: Solo Rústico de Protección Agropecuaria.
-Tomaranse as medidas oportunas tendentes a garantir a
seguridade de persoas, animais e cousas.
- Non se alterarán as aliñacións e volumes existentes.
- As obras realizaranse cumprindo as condicións que figuran no
punto 4 da Resolución emitida pola Dirección Xeral Patrimonio
Cultural da Xunta de Galicia, en data 14/02/2019, expediente
2018/0585CNC, polo que deberá revestir e pintar a totalidade dos
cerramentos exteriores de fábrica de ladrillo e bloque de formigón
visto (fachadas norte, sur e oeste) e de colocarse canalóns e
baixantes, cumprirán coas condicións indicadas no informe. O custo
de realización desta obras inclúese no presuposto.
- Asimesmo figura no Expediente informe da Dirección Xeral de
Desenvolvemento Rural da Consellería de Medio Rural da Xunta de
Galicia, de data 11 de maio de 2018 no que se indica que as
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Favorable

Concello de Lourenzá
actuacions pretendidas, pola súa escasa entidade, non supoñen un
menoscabo dos resultados do proceso concentrador dado que
afectan unicamente a unha construcción e non á parcela e ainda
que o informe foi realizado en base a un proxecto inicial que
contemplaba unha cuberta metálica posteriormente redactouse o
proxecto técnico para a realización das obras que modificaba o
material de cubrición substituindo a chapa metálica por pizarra,
considerase que o informe de Medio Rural é válido.
- Por tratarse de rehabilitación dunha edificación non
residencial nin de natureza artesanal e polo tanto non incluida nos
apartados n) e ñ) do artigo 35 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia.
- Prazo de execución: Inicio: 6 meses./ Finalización: 12 meses.
Igualmente aprobouse a liquidación de Secretaría-Intervención
do imposto de Construcións e Obras, segundo a cal deberá abonar
cincocentos oitenta e sete euros con setenta e seis céntimos
(587,76) o cal supón o 3% do orzamento da obra fixado en dezanove
mil cincocentos noventa e dous euros con sete céntimos
(19.592,07.-). A autorización enténdese concedida deixando a salvo
o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros.

ALTA SAF DEPENDENCIA D. ANTONIO CAMPOS LÓPEZ.
Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Vista a comunicación da Traballadora Social do Concello
relativa ao alta no Servizo de Axuda no Fogar de D. ANTONIO
CAMPOS LÓPEZ con DNI. núm. ****2534H, con domicilio en Veiga,
núm. 12 da Parroquia de San Adriano deste termo, a Xunta de
Goberno, á vista do informe emitido pola Traballadora Social, en
votación ordinaria e por unanimidade, acorda:
Darse por enterada do alta no servizo de “Axuda no Fogar”, a
través do sistema de dependencia a D. ANTONIO CAMPOS LOPEZ de
70 horas ao mes polo que deberá abonar cento noventa e oito euros
con dez céntimos (198,10) mensualmente o que supón o 2,83% da
súa capacidade económica.

ALTA SAF DEPENDENCIA DE Dª. JULIA CASAS VILLAMIL.
Favorable

Tipo de votación:
Concello de Lourenzá
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Favorable

Concello de Lourenzá
Unanimidade/Asentimento

Vista a comunicación da Traballadora Social do Concello
relativa ao alta no Servizo de Axuda no Fogar de Dª. JULIA CASAS
VILLAMIL con DNI. núm. ****9229A, con domicilio en Pousada, núm.
3 da Parroquia de Santa María deste termo, a Xunta de Goberno, á
vista do informe emitido pola Traballadora Social, en votación
ordinaria e por unanimidade, acorda:
Darse por enterada do alta no servizo de “Axuda no Fogar”, a
través do sistema de dependencia a Dª. JULIA CASAS VILLAMIL de 16
horas ao mes polo que deberá abonar vinte e seis euros con oitenta
e oito céntimos (26,88) mensualmente o que supón o 11,50% da súa
capacidade económica.

AUMENTO HORAS SAF 2019 DE Dª. MERCEDES FERRIZ MORALEDA.
Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Vista a solicitude de 31/10/18 de Dª. MERCEDES FERRIZ
MORALEDA, con D.N.I. nº ****0048L, con domicilio en Calvo Sotelo
núm. 1 da Parroquia de Santa María deste Termo Municipal, así como
o informe emitido pola Traballadora Social do Concello o 04/11/19,
relativo a ampliación de horas no Servizo de Axuda non Fogar deste
Concello pasando de 8 a 16 horas ao mes, a Xunta de Goberno, en
votación ordinaria e por unanimidade, acorda:
Conceder a ampliación do servizo de “Axuda non Fogar” a Dª.
MERCEDES FERRIZ MORALEDA, pasando a dispoñer do devandito
servizo 16 horas ao mes, non abonando polo mesmo cantidade
algunha.

BAIXA SAF DEPENDENCIA DE Dª. FELISA ANDIÓN RECALDE.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Visto informe da Traballadora Social de data 13/10/19, relativo
a extinción do servizo de axuda no fogar de Dª. FELISA ANDIÓN
RECALDE con D.N.I. nº ****1299W con domicilio en Castiñeiras
Verdes, núm. 11 da Parroquia de Santo Tomé deste Termo Municipal,
por falecemento do beneficiario, a Xunta de Goberno Local, en
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Favorable

Concello de Lourenzá
votación ordinaria e por unanimidade, acorda:
Conceder a EXTINCION do servizo de “Axuda no Fogar” de Dª.
Felisa Andión Recalde.

BAIXA DO SAF DE Dª. MAGDALENA BAAMONDE CHAO.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Visto informe da Traballadora Social de data 15/11/19, relativo a
extinción do servizo de axuda no fogar de Dª. MAGDALENA BAAMONDE
CHAO con D.N.I. nº ****7525T con domicilio en Llano, núm. 10 da Parroquia
de Santo Tomé deste Termo Municipal, por traslado de domicilio do
beneficiario, a Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por
unanimidade, acorda:
Conceder a EXTINCION do servizo de “Axuda no Fogar” de Dª.
Magdalena Baamonde Chao.

BAIXA SAF LIBRE CONCORRENCIAS DE D. JOSE R.NEIRA LUACES.
Tipo de votación:
Unanimidade/Asentiment
o

Visto informe da Traballadora Social de data 21/11/19, relativo a
extinción do servizo de axuda no fogar de D. JOSE R. NEIRA LUACES con
D.N.I. nº ****0004R con domicilio en Pousada, núm. 3 da Parroquia de
Santa María deste Termo Municipal, por renuncia do beneficiario, a Xunta
de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade, acorda:
Conceder a EXTINCION do servizo de “Axuda no Fogar” de D. José R.
Neira Luaces.

Expediente 815/2019. ALTA PADRÓN RECOLLIDA DE LIXO Dª
LETICIA SANTOMÉ FERNÁNDEZ
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimen
to
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Favorable

Concello de Lourenzá
Vista solicitude núm. 2366/19 subscrita por Dª. LETICIA
SANTOMÉ FERNÁNDEZ, con N.I.F. núm. ****3651Z, con domicilio en
Calvo Sotelo, 32A, 2º E da Parroquia de Santa María deste Término
Municipal, na que solicita o alta no Padrón de recollida de residuos
sólidos urbanos en Calvo Sotelo, 32A, 2º E da Parroquia de Santa
María deste Termino Municipal.
Por unanimidade e en votación ordinaria, a Xunta de Goberno
Local acorda autorizar dita alta con efectos do cuarto trimestre de
2019.

Expediente 816/2019. ALTA RECOLLIDA LIXO D. JUAN MANUEL
ANDIÓN DARRIBA
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentiment
o

Expediente 818/2019. CAMBIO TITULARIDADE RECOLLIDA DE LIXO
D. ALFONSO CARTOY GEADA
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentime
nto

Vista solicitude núm. 2365 de 06/11/19 subscrita por D.
ALFONSO CARTOY GEADA con D.N.I. Nº ****6880D con domicilio en
Avda. de Buenos Aires núm. 18, 1º B de Mondoñedo, na que solicita
o cambio de titular no Padrón de recollida de residuos sólidos
urbanos en Forxa núm. 8 da Parroquia de Santo Tomé, que antes
figuraba a nome de D. Alfonso Cartoy Penedo e para que agora
figure a nome de D. Alfonso Cartoy Geada en Forxa núm. 8 da
Parroquia de Santo Tomé.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda acceder ao
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Vista solicitude núm. 2352/19 subscrita por D. JUAN MANUEL
ANDIÓN DARRIBA, con N.I.F. núm. ****1629Z, con domicilio en Calvo
Sotelo, 32A, 3º B da Parroquia de Santa María deste Término Municipal, na
que solicita o alta no Padrón de recollida de residuos sólidos urbanos en
Calvo Sotelo, 32A, 3º B da Parroquia de Santa María deste Termino
Municipal.
Por unanimidade e en votación ordinaria, a Xunta de Goberno Local
acorda autorizar dita alta con efectos do cuarto trimestre de 2019.

Concello de Lourenzá
solicitado con efectos do cuarto trimestre de 2019.

Expediente 817/2019. CAMBIO TITULARIDADE RECOLLIDA DE LIXO
D. JOSÉ JUNQUEIRA GEADA
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentime
nto

Vista solicitude núm. 2364 de 06/11/19 subscrita por D. JOSE
JUNQUEIRA GEADA con D.N.I. Nº ****8916N con domicilio en Subsbarrás
núm. 5 da Parroquia de San Adriano deste Termo Municipal, na que solicita
o cambio de titular no Padrón de recollida de residuos sólidos urbanos no
seu domicilio, que antes figuraba a nome de Dª. Mª Manuela Geada
Fanego e para que agora figure a nome de D. José Junqueira Geada en
Subsbarrás núm. 5 da Parroquia de San Adriano.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda acceder ao
solicitado con efectos do cuarto trimestre de 2019.

Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimen
to

Vista solicitude núm. 2536 de 25/11/19 subscrita por Dª. Mª
LUZ GONZÁLEZ ALVAREZ con D.N.I. Nº ****7644X con domicilio en
Rosalía de Castro núm. 11, 2º A da Parroquia de Santa María deste
Termo Municipal, na que solicita o cambio de titular no Padrón de
recollida de residuos sólidos urbanos no seu domicilio, que antes
figuraba a nome de D. Manuel Terrón Fanego e para que agora figure
a nome de Dª. Mª Luz González Alvarez en Rosalía de Castro núm.
11, 2º A da Parroquia de Santa María.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda acceder ao
solicitado con efectos do cuarto trimestre de 2019.

Expediente 830/2019. DEVOLUCIÓN INGRESOS PAI Dª VERÓNICA
GASALLA LASTRA
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Expediente 874/2019. CAMBIO TITULARIDADE LIXO Dª Mª LUZ
GONZÁLEZ ALVAREZ

Concello de Lourenzá
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentiment
o
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Vista solicitude núm. 2403 de 14/10/19 subscrita por Dª.
VERÓNICA GASALLA LASTRA con D.N.I. Nº ****9709M con domicilio
en Alfredo Brañas núm. 6, 2º da Parroquia de Santa María deste
Termo Municipal, na que solicita o a devolución do ingreso realizado
indebidamente o día 6 de agosto de 2019, do Punto de Atención á
Infancia do mes de agosto de 2019 por importe de cento trinta e
catro euros con dous céntimos.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda acceder ao
solicitado.

Concello de Lourenzá
Expediente 901/2018. XUSTIFICACIÓN CONVENIO ESCOLAS
DEPORTIVAS 2018-2019
Tipo de votación:
Unanimidade/Asentiment
o

Visto o escrito de data 21/10/19, rexistrado de entrada con
núm. 2019-E-RE-264 o 21/10/19, presentado por D. Pablo Maseda
Fernández, Presidente de E.D. Lourenzá, así como a documentación
achegada referente á xustificación dos gastos de E.D.LOURENZÁ,
Tempada 2018/2019 para a subvención concedida polo Concello por
importe do recadado coa taxa municipal de inscrición dos alumnos
das Escolas Deportivas que ascende a dez mil cincocentos nove
euros (10.509,00.-) euros, para o desenvolvemento das escolas
deportivas municipais (competicións e adestramentos dos diferentes
equipos que conforman as mesmas), e unha vez analizada a
documentación presentada, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade, acorda:
PRIMEIRO.Aprobar a conta xustificativa dos gastos
presentados por E.D.LOURENZÁ, con NIF. G-27211994, e con Núm.
Club 2244/Rexistro C-05138, referentes á subvención concedida polo
Concello á devandita entidade para o desenvolvemento das escolas
deportivas municipais de fútbol, fútbol sala, atletismo, baloncesto e
patinaxe, cuxo importe total ascende á cantidade de quince mil
seiscentos trinta e oito euros con setenta e un céntimos
(15.638,71.-) e por conceptos, foron os seguintes:
CONCEPTO
EUROS
GASTOS MONITORES
15.250,00
MATERIAL E OUTROS:
388,71
TOTAL
15.638,71
SEGUNDO.- Remitir certificación do presente acordo a E.D.
Lourenzá, para o seu coñecemento e efectos oportunos.
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Favorable

Concello de Lourenzá
Expediente 871/2018. SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS POR CONCORRENCIA COMPETITIVA.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentim
ento

“En Lourenzá ás doce horas do día vinte e un de outubro do dous mil
dezanove na Casa Consistorial constitúese a Comisión de Valoración para a
avaliación de solicitudes presentadas ó abeiro das bases para a concesión
de subvencións destinadas a Entidades e Clubs deportivos do Concello de
Lourenzá, para a realización de actividades deportivas na anualidade de
2019, presidida por la Sra. Alcaldesa Dª. Rocío López García, actuando
como vocal o Técnico Municipal de Deportes D. Ruben García Piñeiroa e
actuando como Secretaria a funcionaria Dª Carmen López González, por
delegación da Secretaria titular.
De conformidade co disposto nas citadas bases procédese pola
Comisión de Valoración a examinar as solicitudes presentadas que
ascende a tres, e que se reseñan seguidamente:
Solicitude núm. 1 presentada o día 30/08/19 e rexistrada de entrada
co número 2019-E-RE-224, por Doña Pura Alvarez Rico cpn D.N.I. nº
33304812F, en representación da Asociación de Senderismo “Terras
de Lourenzá” solicitando na catergoría de axudas para actividade
deportiva, presentando toda a documentación esixida e con un
orzamento de 5.246,00 euros, e solicitando unha subvención por
importe de 1.000 euros.
Solicitude núm. 2 presentada o día 09/09/19 e rexistrada de entrada
co número 2019-E-RE-233, por Don Pablo Maseda Fernández con
D.N.I. nº 77.592.743N, en representación das Escolas Deportivas de
Lourenzá solicitando na catergoría de axudas para actividade
competitiva, presentando toda a documentación esixida e con un
orzamento de 12.100 euros, e solicitando unha subvención por
importe de 5.000 euros.
Solicitude núm. 3 presentada o día 10/09/19 e rexistrada de entrada
co número 1.883 por D. Luis Manuel Graña González con D.N.I. nº
45433736L, en representación de Club Atletismo Lourenzá solicitando
na catergoría de axudas para actividade deportiva, presentando toda
a documentación esixida e con un orzamento de 800 euros, e
solicitando unha subvención por importe de 800 euros.
Seguidamente pola Comisión de valoración á vista das bases para a
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Á vista da acta da Comisión de Valoración para a avaliación de solicitudes
presentadas ao abeiro das bases para a concesión de subvencións
destinadas a Entidades e Clubs deportivos do Concello de Lourenzá para a
realización de actividades deportivas na anualidade de 2019, que se
transcribe seguidamente:

concesión de subvencións destinadas a Entidades e Clubs deportivos do
Concello de Lourenzá, para a realización de actividades deportivas na
anualidade de 2019, propón a concesión das seguintes axudas:
1.- Ao Club Atletismo Lourenzá: 500 euros.
1.- As Escolas Deportivas de Lourenzá: 5000 euros.
2.- A Asociación de Senderismo “Terras de Lourenzá”: 500 euros
Pola Sra. Alcaldesa maniféstase que a presente acta será elevada,
xunto con todo o actuado, á Xunta de Gobierno Local, quen aprobará as
axudas correspondentes.
A las doce horas e corenta minutos do día da data dase por finalizado
este acto. Do que transcrito en esta acta, que firman os integrantes da
Mesa para a apertura de plicas, conmigo Secretaria que dou fe.”
A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria, por unanimidade,
ACORDA:
PRIMEIRO: Conceder ao abeiro das bases para a concesión de
subvencións destinadas a Entidades e Clubs deportivos do Concello de
Lourenzá para a realización de actividades deportivas na anualidade de
2019, as seguintes axudas:
1.- Ao Club Atletismo Lourenzá: 500 euros
2.- As Escolas Deportivas de Lourenzá: 5.000 euros.
3.- A Asociación de Senderismo “Terras de Lourenzá”: 500 euros
SEGUNDO.- Notificar a presente Resolución ao Club Atletismo
Lourenzá, ás Escolas Deportivas de Lourenzá e a Asociación de
Senderismo “Terras de Lourenza”, para que antes do 31/03/20 presenten a
documentación xustificativa da axuda económica e que segundo as bases
citadas é a seguinte:
-Memoria de actuación xustificativa e custo total da actuación realizada
sobre o cumprimento das condicións que orixinaron a concesión da
subvención explicitando o nivel de logros acadados.
- Memoria económica xustificativa do custo da actuación realizada que
conterá:
1.- Declaración do custo total da actividade subvencionada,
indicando os importes de financiamento.
2.- Relación clasificada dos gastos da actuación subvencionada
(custo total da actividade), con identificación do acredor e documento,
importe e data de emisión.
3.-Facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico
xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, como mínimo ata o
importe da subvención concedida. Os documentos acreditativos dos gastos
que se acompañen Terán que ser orixinais, podendo ser devoltos ao
beneficiario da subvención, se así o solicita, unha vez seladas
(“estampilladas”) polo órgano xestor.
4.-Declaración responsable da entidade de que, a actividade obxecto
da subvención ou axuda económica, foi realizada na súa totalidade co
cumprimento das condicións que motivaron a súa concesión, segundo o
modelo normalizado.
5.-Declaración responsable da entidade dos datos da relación
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Concello de Lourenzá

FACTURAS E CERTIFICACIÓNS.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

A) A Xunta de Goberno Local, en virtude das atribucións que
lle foron conferidas pola Alcaldía mediante Resolución de data
18/07/2019, prestou aprobación por unanimidade dos presentes, ás
FACTURAS que se relacionan a continuación:
NOME E NIF.
ACREDOR
SERVICIOS SOCIAIS

NÚM.
CONCEPTO
FACTURA E
DATA
Núm.
Servizo “Axuda

IMPORTE
(IVE
incluído)
1.588,63
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detallada das subvencións/ axudas ou patrocinios (sen achega económica)
obtidos doutras administracións públicas ou entidades privadas para o
mesmo obxecto ou actividade ou, se é o caso, declaración de non ter
outras subvencións públicas ou privadas para o mesmo obxecto ou
actividade, segundo o modelo normalizado.
6.- Declaración responsable da entidade de non ser debedor por
resolución de procedencia de reintegro, segundo o modelo normalizado.
7.- Declaración responsable da entidade de non ser debedor por
resolución de procedencia de reintegro, segundo o modelo normalizado.
8.- Certificación bancaria da entidade, expedida por persoa
autorizada da entidade bancaria, da conta na que se ingresará – de ser o
caso – a correspondente subvención unha vez tramitada a documentación
presentada.
9.-Se é o caso, declaración responsable do representante da
entidade de que a entidade que representa está asumindo o custo
subvencionables da actividade, acción ou comportamento para a que
solicita subvención, por non ter a posibilidade de compensalo ou
recuperalo.
10.- Acreditación, se é o caso, coa achega dos documentos
necesarios, de que a imaxe corporativa do CONCELLO DE LOURENZA SE
inseriu na publicidade da actividade ou comportamento.

Concello de Lourenzá
SSPT19288 no Fogar”
de 01/11/19 Outubro 2019
( Domingos e
Festivos)
Dependencia
94,25 horas
SERVICIOS SOCIAIS
Núm.
Servizo “Axuda
1.777,24
SAN ROQUE
SSPT19289 no Fogar”
CIF. B27333160
de 01/11/19 Outubro 2019
(Incidencias
Dependencia)
122,50horas.
SERVICIOS SOCIAIS
Núm.
Servizo “Axuda
468,02
SAN ROQUE
SSPT19290 no Fogar”
CIF. B27333160
de 01/11/19 Outubro 2019
(Incidencias
Libre
Concorrencia)
30,5 horas.
CONCELLO
Núm. 19550 Factura Sogama
5.123,20
BARREIROS/SERVICIO de 20/11/19 2019/2416
S DOS CONCELLOS
emitida por
GALEGOS SLU
Sogama
CONCELLO
Num.2422 Aportación
14.258,27
BARREIROS/SERVICIO
de
Concello Lourezá
S DOS CONCELLOS
13/11/2019 Outubro/19
GALEGOS SLU
Recollida Lixo
TOTAL
23.215,36

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

Non hai asuntos

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES
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SAN ROQUE
CIF. B27333160
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Non hai asuntos
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