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 ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA VINTECINCO DE FEBREIRO DE 2015.  PRESIDENTE Sr. D. Luis Rubido Ramonde   CONCELLEIROS Don Alfredo Vilela Santalla Don Pablo Luis Nebril López    AUSENTES: Don Juan Carlos Romero Beceiro  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 corenta minutos do día vintecinco de febreiro 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.- APROBACION, SI PROCEDE, DAS ACTAS DOS DIAS 30.12.2014, 08.01.2015 E 19.02.2015  De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F. a Presidencia pregunta se existe algunha obxección ás actas das sesións realizadas nas data 30.12.2014, 08.01.2015 e 19.02.2015 e ao non producirse ningunha por parte dos membros da Xunta de Goberno Local, a Presidencia somete a votación ordinaria a súa aprobación, resultando aprobadas por unanimidade dos Sres. Concelleiros presentes.  2.- COMUNICACION PREVIA 2015/U009/000010  Acordos adoptados:  1.- Tomar coñecemento das obras de cambio de placas de fibrocemento e cambio de peche no lugar de A Trabe, 7, Piñeiro, Cedeira, con referencia catastral 15022A503015210001IX, sendo a promotora Mª del Carmen Montero Painceira, suxeitas ás condicións do informe técnico do Arquitecto técnico municipal de data 19.02.2015.  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 
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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.- COMUNICACION PREVIA 2015/U009/000011  Acordos adoptados:  1.- Tomar coñecemento das obras de reparación de tellado, suxeitas ás condicións do informe técnico do Arquitecto técnico municipal de data 19.02.2015.  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.  4.- COMUNICACION PREVIA 2015/U009/000014  Acordos adoptados: 
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 1.- Tomar coñecemento das obras de colocación dun portalón de garaxe no baixo.  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.  5.- APROBACION DE FACTURAS  5.1. Acordos Adoptados  PRIMEIRO.-Autorizar e dispoñer os gastos que se relacionan de seguido, e recoñecer e liquidar as obrigas correspondentes, xuntando nun so acto as tres fases de execución do gasto a que se refire o artigo 67.1.b) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, prestar aprobación  ás facturas e os xustificantes que se citan, ordear o pago e que pola Tesourería Municipal se proceda o seu pagamento e contabilización con cargo ás partidas orzamentarias que se indican:  
Nº de Data Texto Explicativo Programa Económico Importe 
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rex. factura Total 
            

F/2015/67 31/01/2015 
FRA 004750215/000084 SUMINISTRO DE GASOLEO A PARA VEHICULO CON MATRICULA 3353GJY 

132 22103 130,01 € 

            
            
F/2015/69 31/01/2015 FRA 004750215/000083 SUMINISTRO GASOLEO A Y SIN PLOMO 95 A VARIOS VEHICULOS 132 22103 1.029,33 € 
            
            
F/2015/87 05/02/2015 FRA 99000192 CUOTA MENSUAL ARRENDAMIE NTO EQUIPOS (UN BIZHUB C280 Y SIETE SAMSUNG) 920 20601 236,57 € 
            
            
F/2015/88 05/01/2015 

FRA SF15-375 PAGO SUSCRIPCION DIARIO DE FERROL PERIODO DE 01/01/15 A 31/12/2015 
3321 22001 210,33 € 

            
            

F/2015/89 31/01/2015 
FRA F/135 SUMINISTRO DE PELLET DE MADERA 15 KG (COMBUSTIBL E ESTUFAS BIOMASA) PARA LOCAL SOCIAL 

231 22103 133,40 € 

            
            
F/2015/90 09/02/2015 FRA F/150 SUMINISTRO DE BOSH. ATORNILLADO R GSR 10.8-2 LI ACCU+BOLSA* 13N 450 62300 149,99 € 
            
            
F/2015/91 09/02/2015 

FRA F/154 SUMINISTRO DE PELLET 15 KG. (COMBUSTIBL E ESTUFAS BIOMASA) PARA GUARDERIA 
3231 22103 266,81 € 
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Importe Total 2.156,44 € 
 SEGUNDO.- No caso das facturas de gastos subvencionables declarar cumplida a finalidade para a cal foi concedida e dos requisitos sinalados nas bases reguladoras.  5.2.- Acordos adoptados  PRIMEIRO.-Autorizar e dispoñer os gastos que se relacionan de seguido, e recoñecer e liquidar as obrigas correspondentes, xuntando nun so acto as tres fases de execución do gasto a que se refire o artigo 67.1.b) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, prestar aprobación ás facturas e os xustificantes que se citan, ordear o pago e que pola Tesourería Municipal se proceda o seu pagamento e contabilización con cargo ás partidas orzamentarias que se indican:  
Nº de rex. Data factura Texto Explicativo Programa Económico Importe Total 
            
F/2015/68 31/01/2015 FRA 170 FACTURACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE ENER DE 2015 231 22799 2.325,26 € 
            
            
F/2015/92 06/02/2015 

SERVIZO RECOLLIDA ANIMAIS DOMÉSTICOS ABANDOADOS E XESTIÓN REFUXIO DE MOUGA (01/08/2014 AO 30/11/2004) 
311 22706 2.445,71 € 

            
            
F/2015/93 06/02/2015 FRA 56732 INGRESO DE LA DONACIÓN A LA FUNDACIÓN FEUGA  

920 48900 605,39 € 
            
            
F/2015/94 06/02/2015 

FRA 120 FACTURACION POR REVISION TRIMESTRAL DE CLIMATIZACION EN PISCINA MUNICIPAL 
341 21303 523,26 € 

            
            
F/2015/95 06/02/2015 

FRA 119 FACTURACION POR REVISION TRIMESTRAL DE CLIMATIZACION EN AYUNTAMIEN TO 
920 21303 357,62 € 
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F/2015/96 11/02/2015 

FRA A/191-15 SUMINISTRO DE PELLET DE MADERA 6MM PARA POLIDEPORTIV O MUNICIPAL DE CEDEIRA 
341 22103 1.170,68 € 

            
            
F/2015/97 31/01/2015 

FRA 9644919 FACTURACION SERVICIO DE MANTENIMIEN TO DE CUATRO ASCENSORES (01/01/2015 A 31/12/2015) 
920           3231                   3232 

21302                   21302                        21302 356,95 € 

            
            
F/2015/98 06/02/2015 

FRA A15/135 SUMINISTROS VARIOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA RECREATIVA SAN ANDRÉS  
920 22110 124,56 € 

            
            
F/2015/99 11/02/2015 

FRA A15/150 SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENIGO CELULOSA 2C CUCO E-108R PARA OFICINA DE TURISMO 
920 22110 19,97 € 

            
            
F/2015/100 31/01/2015 FRA FE72 SUMINISTROS VARIOS DE MATERIAL ELECTRICO 165 22199 2.142,46 € 
            
            
F/2015/100 12/02/2015 

FRA 15MADA1500041 LIQUID. ESPECTÁCULO RIDE, RIDE…! NO AUDITORIO MUNICIPAL DE CEDEIRA O 7 DE FEBRERO DE 2015 
334 22710 490,40 € 

            
            
F/2015/102 05/02/2015 FRA SUMINISTRO DE 30 DOCENAS DE CHURROS Y 360 LITROS DE CHOCOLATE 912 22601 327,00 € 
            
            
F/2015/104 16/02/2015 FRA 15/61 SUMINISTRO DE M/2 ACERA ESTRIADA CREMA 30X30 Y PALET PARA OBRA EN PLAZA ROJA 450 22199 273,85 € 
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F/2015/105 18/02/2015 FRA 15/65 SUMINISTRO DE M/2 ACERA ESTRIADA CREMA 30X30 Y PALET PARA OBRA EN PLAZA ROJA 450 22199 547,69 € 
            
            

F/2015/106 19/02/2015 
FRA 151315FS001092 9 INSPECCIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA DE VEHÍCULO CON MATRÍCULA M 6252NL 

920 21400 58,91 € 

            
Importe Total 11.769,71 € 

 TOTAL FACTURAS: 11.769,71 €  SEGUNDO.- No caso das facturas de gastos subvencionables declarar cumplida a finalidade para a cal foi concedida e dos requisitos sinalados nas bases reguladoras.  Informe de Intervención  
1. As facturas sinaladas cumpren coa normativa legal en canto os requisitos formais e atópanse conformadas.  
2. Existe crédito nas partidas correspondentes do orzamento vixente por vinculación xurídica no seu caso, para facer fronte ao pago de ditas facturas e o órgano competente para aprobalas é a Xunta de Goberno Local.  3.- Infórmase que aínda figura pendente de tramitar por non ter crédito nin reserva de crédito as seguintes facturas, advertindo de que nas partidas afectadas non poden asumirse novos gastos sen perxuizo das oportunas modificacións orzamentarias e das responsabilidades en que poideran incorrer os responsables de gastos sen existencia de crédito  orzamentario.  
Nº de rex. Data factura Texto Explicativo Programa Económico Importe Total 
            
F/2015/7 20/01/2015 FRA 2 HORMIGÓNADO ZONA PARQUE INFANTIL PLAZA ROJA 171 61900 476,28 € 
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F/2015/76 26/01/2014 
FRA 667 MEJORA ZONA DUNAR Y FIJACION ARENA Y ESTET. MEDIANTE SUST. CIERRE COLEG. NICOLAS, ENTRE OTROS 

3232 61900 8.351,66 € 

            
Importe Total 8.827,94 € 

 6.- PROPOSTA ANULACION OU RETIFICACION RECIBOS LIXO Nº 08.2015  Acordos adoptados:  PRIMEIRO. ANULAR os seguintes recibos, por non ser correcto o suxeito pasivo e dar a baixa no padrón da taxa pola recollida de residuos do número fixo referido en tanto non se identifique o suxeito pasivo:  
Nº FIXO 253000642170 EXERCICIO ID. VALOR COTA (€) 
  2011 20123515022RL01R001654 61,30 
  2012 20123515022RL02R002702 50,40 
  2013 20133515022RL01R002339 63,00 
  2014 20143515022RL01R001658 63,00 

 SEGUNDO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e a tramitación oportunos.  7.- PROPOSTA SOBRE RECIBOS DE VAOS Nº 09.2015  Acordos adoptados:  PRIMEIRO. DESESTIMAR a pretensión da solicitante e manter o recibo con id. Valor 20143515022EN01R000148, pois os elementos esencias de dita liquidación, obxecto tributario, suxeito pasivo e cota tributaria son correctos, non procedendo polo tanto a anulación da mesma.  8.- CONTRATO MENOR PARA O SERVIZO DE MANTEMENTO DA PAXINA WEB MUNICIPAL  Acordos adoptados:  1º.- Declarar a conformidade coa oferta presentada.  2º.- Aprobar o gasto para o exercicio 2015, e adxudicar a D. Esteban Martul Romero, con DNI núm. 32709145V, mediante un contrato menor, o servizo de mantemento da páxina web municipal, polo importe mensual de 90,00 euros e 18,90 euros de IVE, facendo un total de 108,90 euros mensuais.  3º.- A duración deste contrato menor será para todo o ano 2015.  3º.- Notificar a presente resolución ao adxudicatario. 
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 4º.- Dar traslado da presente resolución aos servizos municipais de Tesourería e Intervención; así como ao de Contratación.  9.- ASUNTOS VARIOS  Non hai  E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás catorce horas e dez minutos do expresado día. 


