
 
Concello de Cuntis

DON  MANUEL CAMPOS  VELAY,  ALCALDE  PRESIDENTE  DO  CONCELLO DE CUNTIS 
(Pontevedra), en virtude do disposto no artigo 21.1, s) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Lei  
de Bases do Réxime Local. 

Vistas  as  bases  reguladoras  das  subvencións  para  investimentos  en  equipamentos  e 
dotacións  singulares  na  mellora  do  reequilibrio  territorial  dos  servizos.  Concellos  de 
menos de 20,000 habitantes. Publicadas no DOG número 156,  de data 16 de agosto de 
2017,

Visto  o  proxecto  do  Enxeñeiro  de  camiños,  canais  e  portos,  Javier  Carballo  Núñez 
denominado “Humanización viario do polígono industrial de A Ran, e viveiro de empresas 
en Meira” por importe total de 998.877,03 euros. 

RESOLVO:

PRIMEIRO.-  Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada investimentos en 
equipamentos e dotacións singulares na mellora do reequilibrio territorial dos servizos. 
Concellos  de  menos  de  20,000  habitantes  e  asumir  o  compromiso  de  cumprir  as 
condicións para iso. 

SEGUNDO-.  Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de 799.101,62 
euros  con  cargo  ao Plan  de Investimentos  en equipamentos  e  dotacións  singulares  na 
mellora  do  reequilibrio  territorial  para  concellos  de  menos  de  20.000  habitantes,  
asumindo o compromiso de comunciar á Deputación de Pontevedra calquera modificación 
das circunstancias que foron tidas en conta para o outorgamento da subvención.  

TERCEIRO.- Asumir o compromiso de achegar o acordo de aprobación de solicitude de 
subvención polo órgano competente antes do 30 de setembro de 2017. 

CUARTO.- Asumir o compromiso de aprobar o proxecto da obra “Humanización viario do 
polígono industrial  de  A Ran,  e  viveiro de empresas en Meira”,  así  como de achegar  a 
acreditación  de  ter  solicitadas  as  autorizacións,  licenzas  e  permisos  en  caso  de  ser 
precisos, antes do 30 de setembro de 2017.

QUINTO.-  Colaborar no seu financiamento achegando a contía de 199.775,41 euros con 
cargo aos fondos propios. 

SEXTO.- Declarar que o proxecto precisa de permisos e autorizacións sectoriais, Augas de 
Galicia,  Estradas do Estado,  da Xunta,  Dirección Xeral  de  Patrimonio,  Augas de Galicia,  
asumindo  o  compromiso  de  presentalas,  de  ser  posible  antes  de  que  remate  o 
procedemento de concesión destas subvencións, ou necesariamente, xunto coa primeira 
xustificación. 

SÉTIMO.- Declarar que a finalidade obxecto da subvención é unha competencia municipal 
(artigo 7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local). 
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OITAVO.- Asumir o compromiso de comunicar as axudas que se obteñan nun futuro de 
selo caso. 
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