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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO L OCAL 

DO CONCELLO DE BEADE, CELEBRADA O DIA 17 DE OUTUBRO  DE 2017. 
 

No Salón de Sesións da  Casa do Concello de Beade, sendo as nove horas do día 
dezasete de outubro de dous mil dezasete, baixo a Presidencia de D. SENEN POUSA 
SOTO, reúnense en sesión pública os señores membros da Xunta de Goberno Local, 
que de seguido se citan, para celebrar sesión de carácter extraordinaria. Os membros 
asistentes son os seguintes: 

 
D. ÁNGEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ. 
Dª. SUSANA FERNÁNDEZ POUSA. 
D. CARLOS POUSA ESTÉVEZ. 
Os presentes están asistidos polo Secretario- Interventor Titular do Concello, D. 

PABLO FERNANDEZ LOUREIRO. 
Pásase a continuación a trata-los asuntos incluídos na Orde do Día, que resultan 

ser: 
 
1.- APROBACION, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA 

SESION CELEBRADA CON DATA 5 DE OUTUBRO DE 2017.- No foron 
formuladas alegacións nin reclamacións o borrador, quedando aprobada a Acta da 
sesión celebrada con data 5 de outubro de 2017. 

 
2.- LICENCIAS DE OBRA.-  Examinadas as peticións sobre licencias 

urbanísticas, por UNANIMIDADE, acórdase conceder licencias de execución de obras, 
salvo o dereito de propiedade e sen perxuizo de terceiro, os seguintes señores, 
advirtíndolles que a mesma non producirá efectos sin o previo pago do Imposto 
liquidado por Intervención e, asimismo, que a licencia quedará sin efecto, de no 
cumprirse as condicións fixadas. 

 
AUTORIZAR a Dª. RAQUEL ÁLVAREZ GUNTÍN, con domicilio en 

Beade,  salvo o  dereito de propiedade e sen perxuizo de terceiro, para que, en inmoble 
sito no lugar de Portapazos (Beade), e conforme á petición formulada, poda proceder a 
realizar obras de  
continuidade de peche de parcela, de acordo co Informe emitido pola Arquitecta 
Municipal e Resolución do Servizo Provincial da AXI de Ourensedo 14 de setembro de 
2017. 

A presente licencia non terá validez de non acompañarse do xustificante de 
pago do Imposto de Construccións, cuia liquidación ascende o seguinte importe: 

* 2% sobre presuposto de execución de 2.100,00 € ....................................... 42,00 €. 
 
AUTORIZAR a Dª. JULIA VELOSO MORGADE,  con domicilio en A 

Coruña,  salvo o  dereito de propiedade e sen perxuizo de terceiro, para que, en inmoble 
sito na rúa Entrecasas, e conforme á petición formulada, poda proceder a realizar obras 
de reform a de inmoble mediante demolición de alicatado en cociña, rozas para 
fontanería e electricidade para nova instalación e colocación de plaqueta e azulexo, 
de acordo co Informe emitido pola Arquitecta Municipal. 
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A presente licencia non terá validez de non acompañarse do xustificante de 

pago do Imposto de Construccións, cuia liquidación ascende o seguinte importe: 
* 2% sobre presuposto de execución de 4.800,00 € ....................................... 96,00 €. 
 
 
E non habendo mais asuntos dos que tratar, o Sr. Alcalde levantou a xuntanza, 

sendo as nove horas e dez minutos, de todo o que, como Secretario, dou fé. 
 

 
 
 
 

           
 


