CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)
Teléfono: 981 48 00 00 - Fax: 981 48 25 06
C.I.F.: P-1502200-G

ACORDOS DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA
22 DE XANEIRO DE 2015.
PRESIDENTE
Sr. D. Luis Rubido Ramonde

CONCELLEIROS
Don Alfredo Vilela Santalla Don
Pablo Luis Nebril López
Don Juan Carlos Romero Beceiro
AUSENTES: SECRETARIO:
Don Iago Manuel Bermejo Varga

INTERVENTOR:
Don Jorge Manuel Vidal Zapatero

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello
de Cedeira, ás trece horas e cincuenta minutos do día
vinte e dous de xaneiro de dous mil quince, reúnese a
Xunta de Goberno Local co obxecto de realizar, en
primeira convocatoria, sesión ordinaria baixo a
presidencia do Sr. Alcalde-Presidente, e coa asistencia
dos Sres./Sras. concelleiros/as que se relacionan á
marxe, actuando como Secretario o titular da
Corporación don Iago Manuel Bermejo Varga, que dá
fe do acto.
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos
que se dá o quórum legalmente esixido polo artigo
113 do Regulamento de organización, funcionamento e
réxime xurídico das entidades locais, aprobado por
Real decreto 2568/1986, para a válida realización das
sesións da Xunta de Goberno Local, declara aberta
esta, pasándose ó estudio e exame dos asuntos
incluídos na orde do día da convocatoria.
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1.- COMUNICACIÓN PREVIA OBRA MENOR EXPT. 2015/U009/000001
Acordos adoptados:

1.- Tomar coñecemento das obras de colocación de solado, colocación de falso teito e recebado de
tabiques na vivenda.
2.- Advertir ó promotor que, para a inspección municipal, deberá de ter a disposición dos técnicos
municipais o impreso rexistrado de comunicación previa e facilitará ó acceso ó local para a
inspección da obra.

3.- A toma de coñecemento non é unha autorización administrativa para exercer unha actividade
senón un medio para que a administración coñeza a existencia da dita actuación e posibilitar o
control posterior, distinto da facultade de inspección ordinaria, mediante as oportunas actuacións
administrativas.
4.- As comunicacións previas producirán efectos entre o concello e o suxeito a cuxa actuación se
refiran, pero non alterarán as situacións xurídicas privadas entre este e as demais persoas.

5.- As comunicacións previas producirán os efectos que determinen en cada caso a lexislación
correspondente, a ordenanza e demais normativa municipal, e permitirán con carácter xeral o
recoñecemento ou exercicio dun dereito, sen prexuízo das facultades de comprobación, control e
inspección que teña atribuída a Administración urbanística competente.

6.- A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou
documento que se achegue ou incorpore a unha comunicación previa, ou a non presentación ante a
administración competente da comunicación previa, determinará, trala audiencia da persoa
interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e determinará a imposibilidade de
continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se teña
constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que
houbese lugar e das sancións que proceda impoñer por tales feitos.

Asemade, a resolución administrativa que declare tales circunstancias comportará o inicio das
correspondentes actuacións e a esixencia de responsabilidades e poderá determinar a obriga da
persoa interesada de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ao
exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar
un novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo determinado entre tres
meses e un ano, todo elo de conformidade co establecido nas normas sectoriais de aplicación.
7.- As obras e actividades comunicadas realizaranse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiros.

2.- COMUNICACIÓN PREVIA OBRA MENOR EXPT. 2015/U009/000002

Acordos adoptados:

1.- Tomar coñecemento das obras de cambio de ventás na vivenda, suxeitas ás condicións do
informe técnico do Arquitecto técnico municipal de data 20.01.2015.
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2.- Advertir á promotora que, para a inspección municipal, deberá de ter a disposición dos
técnicos municipais o impreso rexistrado de comunicación previa e facilitará ó acceso ó local
para a inspección da obra.

3.- A toma de coñecemento non é unha autorización administrativa para exercer unha
actividade senón un medio para que a administración coñeza a existencia da dita actuación e
posibilitar o control posterior, distinto da facultade de inspección ordinaria, mediante as
oportunas actuacións administrativas.
4.- As comunicacións previas producirán efectos entre o concello e o suxeito a cuxa actuación se
refiran, pero non alterarán as situacións xurídicas privadas entre este e as demais persoas.

5.- As comunicacións previas producirán os efectos que determinen en cada caso a lexislación
correspondente, a ordenanza e demais normativa municipal, e permitirán con carácter xeral o
recoñecemento ou exercicio dun dereito, sen prexuízo das facultades de comprobación, control
e inspección que teña atribuída a Administración urbanística competente.

6.- A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou
documento que se achegue ou incorpore a unha comunicación previa, ou a non presentación
ante a administración competente da comunicación previa, determinará, trala audiencia da
persoa interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e determinará a
imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento
en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou
administrativas a que houbese lugar e das sancións que proceda impoñer por tales feitos.

Asemade, a resolución administrativa que declare tales circunstancias comportará o inicio das
correspondentes actuacións e a esixencia de responsabilidades e poderá determinar a obriga da
persoa interesada de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ao
exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, así como a imposibilidade de
instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo determinado
entre tres meses e un ano, todo elo de conformidade co establecido nas normas sectoriais de
aplicación.
7.- As obras e actividades comunicadas realizaranse deixando a salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiros.

3.- RECLAMACIONS LIXO LOCAIS SEN ACTIVIDADE Nº 02,19.01.15

Acordos adoptados:

PRIMEIRO.- ESTIMA-LAS reclamacións dos interesados por producirse a baixa antes do último
trimestre do ano, ANULAR PARCIALMENTE os recibos dos exercicios que se indican e dalos de BAIXA
nos padróns de lixo sucesivos, en tanto se manteñan as circunstancias de non devengo da taxa.
Nº FIXO

EXERCICIO
2014

253000748004

ID_VALOR

Data da baixa

Trimestres

Cota aboada

20143515022RL01R002128

31/07/2014

3

258,70 €

Cota
correcta

194,02 €

Contía a
devolver
64,68 €
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Nº FIXO

EXERCICIO
2014

Nº FIXO

EXERCICIO
2014

253000647330

Data da baixa

Trimestres

Cota aboada

Cota
correcta
105,00 €

Contía a
devolver
35,00 €

ID_VALOR

Data da baixa

Trimestres

Cota aboada

20143515022RL01R003484

31/08/2014

3

140,00 €

Cota
correcta
105,00 €

Contía a
devolver
35,00 €

ID_VALOR

20143515022RL01R000829
253000643816

07/07/2014

3

140,00 €

SEGUNDO.- RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN das cantidades xa aboadas correspondentes a
parte dos recibos que se anulan.
TERCEIRO.- ANULAR o seguinte recibo que foi aboado mediante autoliquidación.
Nº FIXO

ID VALOR

EXERCICIO

COTA

2014

213,40 €

253000644135 20143515022RL01R003
779

CUARTO.- ESTIMAR as reclamacións dos interesados e ANULAR as seguintes recibos por non
producirse o feito impoñible e dalo de BAIXA nos padróns de lixo sucesivos, en tanto se manteñan as
circunstancias de non devengo da taxa.
Nº FIXO

ID VALOR

EXERCICIO

COTA

253000646074 20143515022RL01R005
648

2014

140,00 €

Nº FIXO

EXERCICIO

COTA

253000729047

2015

233,2 €

QUINTO.- Dar de BAIXA nº fijo 253000729047 no padrón de lixo para o exercicio 2015 e sucesivos,
en tanto se manteñan as circunstancias de non devengo da taxa.

SEXTO.- COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu
coñecemento e a tramitación oportunos.

4.- ANULACION RECIBOS DE LIXO Nº 3.2015

Acordos adoptados:

PRIMEIRO. ANULAR os seguintes recibos, por non ser correcto o suxeito pasivo:
Nº FIXO

ID VALOR

253000642236 20143515022RL01R00170
4

EXERCICIO

COTA

2014

63,00 €

SEGUNDO. APROBAR a liquidación que se sinala a continuación. A liquidación servirá tamén de
notificación da alta inicial no padrón de residuos sólidos urbanos. A alta terá efectos ata que se
produza a baixa definitiva no padrón respectivo, logo de que se acrediten as circunstancias que a
provoquen.
Nº FIXO

Nº LIQUIDACIÓN

EXERCICIO

COTA
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253000642236

L30200.001117

2014

63,00 €

TERCEIRO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu
coñecemento e a tramitación oportunos.

5.- APROBACION COBROS SAF NOVEMBRO 2014

Acordos adoptados:

1º) A aprobación da lista de cobro do servizo correspondente ó mes de novembro de 2014 que
empeza por Carmen Aneiros Candales, DNI 32 499 621-T, cun importe de 0,00 € e finaliza con Luis
Yañez Fernandez , DNI 32 498 725-R cun importe de 7,20 € e se compón de 74 obrigados ó
pagamento ascendendo a un total de 4.558,50 €
2º) Que se continúe coa recadación das cantidades.

6.- ASUNTOS VARIOS

Non hai.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás catorce horas e
cuarto minutos do expresado día.
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