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 ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA DEZAOITO DE MARZO 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 trinta e cinco minutos do día dezaoito de marzo 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, DA ACTA DO DIA 11.03.2015 E CORRECCION DA ACTA DO DIA 28.01.2015  De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F. a Presidencia pregunta se existe algunha obxección á acta da sesión realizada na data 11.03.2015 e ao non producirse ningunha por parte dos membros da Xunta de Goberno Local, a Presidencia somete a votación ordinaria a súa aprobación, resultando aprobada por unanimidade dos Sres. Concelleiros presentes.  Non obstante, o Sr. secretario advirte do erro de transcripción cometido na acta da Xunta de Goberno Local do día 28.01.2015 no seu punto nº 8( ANULACION RECIBOS DE LIXO INFORME 04.2015), no cal onde dí:  "Por todo o exposto, PROPOÑO á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes ACORDOS:  PRIMEIRO. Estimar a proposta do Servizo de Recadación da Deputación e ANULAR os seguintes recibos, por incurrir nunha duplicidade impositiva: (...). A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda:  PRIMEIRO. Estimar a proposta do Servizo de Recadación da Deputación e ANULAR os seguintes recibos, por incurrir nunha duplicidade impositiva:  (...) debe dicir:  "Por todo o exposto, PROPOÑO á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes ACORDOS:  PRIMEIRO. Estimar a proposta do Servizo de Recadación da Deputación e ANULAR os seguintes recibos, por incurrir nunha duplicidade impositiva:  
Nº FIXO ID VALOR EXERCICIO COTA (€) 
 253000643546  20123515022RL02R004154  2012  405,60 
 253000643546  20133515022RL01R003780  2013  507,00 
 253000643546  20143515022RL01R003250  2014  507,00 

 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda:  PRIMEIRO. Estimar a proposta do Servizo de Recadación da Deputación e ANULAR os seguintes recibos, por incurrir nunha duplicidade impositiva:  
Nº FIXO ID VALOR EXERCICIO COTA (€) 
 253000643546  20123515022RL02R004154  2012  405,60 
 253000643546  20133515022RL01R003780  2013  507,00 
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 253000643546  20143515022RL01R003250  2014  507,00 
 A Xunta de Goberno Local dáse por enterada da corrección efectuada.  2.- COMUNICACION PREVIA 2015/U009/000017  Acordos adoptados:  1.- Tomar coñecemento das obras de sacar as augas fóra do tellado, suxeitas ás condicións do informe técnico do Arquitecto técnico municipal de data 16.03.2015.  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.  3.- COMUNICACION PREVIA 2015/U009/000018  
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Acordos adoptados:  1.- Tomar coñecemento das obras de fundir placa para poñer unha caseta para unha bomba dun pozo.  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.  4.- COMUNICACION PREVIA 2015/U009/000019  Acordos adoptados:  1.- Tomar coñecemento das obras de execución de acceso con formigón á 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. 
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 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  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 
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F/2015/160 27/02/2015 
FRA 99000869 CUOTA MENSUAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS, 1 BIZHUB C280 Y 7 SAMSUNG (MARZO DE 2015) 

920 20601 473,13 € 

            
            
F/2015/161 31/01/2015 

FRA 2015/0162 FACTURACION TRATAMENTO DE RESIDUOS URBANOS PLANTA DE NARON (XANEIRO DO 2015) 
1623 22799 15.123,97 € 

            
            

F/2015/162 28/02/2015 
FRA 004750215/00000210 TTO. 3666FFC  Y SUMIN. S/PLOMO 95 MATRIC. GENERAD Y GASOLEO A A VARIOS VEHICULOS 

450 22103 1.082,14 € 

            
            

F/2015/163 28/02/2015 
FRA 004750215/00000211 SUMINISTRO DE GASOLEO A A VEHICULO MATRICULA 3353GJY (DIAS 04/02/2015 Y 10/02/2015) 

132 22103 133,00 € 

            
            
F/2015/186 31/01/2015 

FRA 14/15 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RSU Y LIMPIEZA VIARIA ( MES DE ENERO DE 2015) 
1621 22700 35.538,11 € 

            
            

F/2015/187 01/03/2015 
FRA 004/15 REALIZ. ESPECT. POMPERIO: O MARABILLOSO REINO DAS BURBULLAS( NO AUDITORIO O 01/03/2015 AS 18:30 H) 

334 22710 1.337,05 € 

            
            
F/2015/188 18/02/2015 FRA 2015/1011 ACTUACION NO ENTROIDO O DIA 14 DE FEBREIRO DE 2015 334 22710 7.018,00 € 
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F/2015/189 28/02/2015 FRA 175 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE FEBRERO DE 2015 231 22799 1.446,64 € 
            
            

F/2015/190 28/02/2015 
FRA FB-89 SUMINISTRO COMBUSTIBLE S/PLOMO 95 A VEHICULO CON MATRICULA GARRAF1128 (ROBERTO ANEIROS) 

450 22103 48,23 € 

            
            

F/2015/191 28/02/2015 
FRA 3581/01 SUMIN. VARIOS (TALLER,PARQUE INFANTIL,COLEG NICOLAS DEL RIO, ELECTRICIDAD,VIAS PUBLICAS, ETC..) 

3232                 165              450 
22199                    22199               22199 599,60 € 

            
            
F/2015/192 27/02/2015 

FRA 191/15 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y F-Q (AGUA CLORADA PISCINA CEDEIRA) 
341 21300 62,98 € 

            
            
F/2015/193 06/03/2015 FRA 301982 TASA PAGAMENTO ANUNCIO QUE SE DESEXA PUBLICAR NO DOGA 920 22501 81,30 € 
            
            
F/2015/194 28/02/2015 

FRA 52 SUMINISTRO CEMENTO BLANCO Y GRIS 25 KG, ARENA MEDIANA GRIS A GRANEL M3 Y OTROS 
450 22199 404,31 € 

            
            

F/2015/195 28/02/2015 
FRA 4261 CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTROS ACEITE ENTRE OTROS (VEHICULO NISSAN L80-09 MATRICULA M-6252-NL) 

450 21400 601,96 € 

            
            



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

8 

 

 

F/2015/197 28/02/2015 
FRA 4262 CAMBIO LATIGUILLO DESBROZADORA TRACTOR MC CORNICK Y SOLDAR SOPORTE MARTILLOS DESBROZ. 

450 21400 245,04 € 

            
            
F/2015/200 26/02/2015 FRA RC-000074/15 VERTIDO RESIDUO LIMPO OBRA PUNTO LIMPO DE CEDEIRA 1622 22799 121,00 € 
            
            
F/2015/201 02/03/2015 

FRA 58092 INGRESO DE LA DONACION A LA FUNDACION FEUGA (MES DE MARZO DE 2015) 
920 48900 605,39 € 

            
            

F/2015/202 28/02/2015 
FRA 2015/G/3 PRESTACION DO SERVIZO DE XARDINERIA E LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL (MES DE FEBREIRO DE 2015) 

164 22799 247,50 € 

           
            

F/2015/203 28/02/2015 
FRA 2015/G/4 SERVIZO LIMPEZA CALLES Y SERVIZOS PUBLICOS EN SAN ANDRES DE TEIXIDO (MES DE FEBREIRO DE 2015) 

1621 22799 1.100,00 € 

            
            
F/2015/207 01/01/2015 

FRA. VEN/2015/0019 FACTURACIÓN SERVIZO DE MANTEMENTO PÁXINA WEB DE CEDEIRA (XANEIRO DE 2015) 
920 22706 108,90 € 

            
            

F/2015/208 01/02/2015 
FRA. VEN/2015/0020 FACTURACIÓN SERVIZO DE MANTEMENTO PÁXINA WEB DE CEDEIRA (FEBREIRO DE 2015) 

920 22706 108,90 € 
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F/2015/209 01/03/2015 
FRA. VEN/2015/0021 FACTURACIÓN SERVIZO DE MANTEMENTO PÁXINA WEB DE CEDEIRA (MARZO DE 2015) 

920 22706 108,90 € 
            
            
F/2015/210 26/02/2015 

FRA IN-18 SUMINISTRO DE DOS LUMINARIAS LED MICRO PLUS GERMANY DE 70 W PARA ALUMBRADO PUBLICO 
165 61900 974,05 € 

            
            
F/2015/211 28/02/2015 

FRA 9000000562 FACTURACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUATRO ASCENSORES (01/02/2015 A 28/02/2015) 
920           3231          3232 

21302             21302           21302 356,95 € 

            
            
F/2015/214 09/03/2015 

FRA 15175FS0003646 INSPECCIÓN PERIODICA OBLIGATORIA VEHÍCULO CON MATRÍCULA C 104739VE 
920 21400 34,30 € 

            
            
F/2015/215 09/03/2015 

FRA 15175FS0003646 INSPECCIÓN PERIODICA OBLIGATORIA VEHÍCULO CON MATRÍCULA C 104738VE 
920 21400 34,30 € 

            
           
F/2015/216 09/03/2015 FRA 58/ES-0000996 INFORME PROARCUR 920 22300 31,73 € 
           
            
F/2015/217 28/02/2015 FRA 251 SUMINISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO 341 21300 268,02 € 
            

Importe total 68.295,40 € 
 SEGUNDO.- No caso das facturas  de gastos subvencionables declarar cumplida a finalidade para a cal foi concedida e dos requisitos sinalados nas bases reguladoras  6.- PROPOSTA ANULACION OU RECTIFICACION RECIBOS LIXO Nº. 15.2015  
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Acordos adoptados:  PRIMEIRO. ANULAR os seguintes recibos por desaparición do obxecto tributario e dar de baixa no padrón da taxa pola recollida de residuos o número fixo 253000644182 :  
Nº FIXO 253000644182 EXERCICIO ID. VALOR COTA (€)   2012 20123515022RL02R004722 37,60 
  2013 20133515022RL01R004339 47,00 
  2014 20143515022RL01R003818 47,00 

 SEGUNDO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e a tramitación oportunos.  7.- DEVOLUCION DE INGRESO TERRAZAS 2014 Nº. 16.2015  A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda:  PRIMEIRO.- ESTIMAR a pretensión do interesado e realizar as seguinte  DEVOLUCIÓN:  
BENEFICIARIO CONTÍA A DEVOLVER (€) DEPÓSITO ABONO 
N. H. M. Y OTRA, SCI 255,00 ES65 0238 xxxxxxxxxxxxxxxx 

 8.- APROBACION PADRON SAF FEBREIRO 2015  Acordos adoptados:  1º) A aprobación da lista de cobro do servizo correspondente ó mes de febreiro de 2015 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 73 obrigados ó pagamento ascendendo a un total de 4.518,23  €  2º) Que se continúe coa recadación das cantidades.  9.- ADJUDICACION CONTRATACION DA OBRA MUNICIPAL ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN ERVELLAS E REGOA  Acordos adoptados:  1.- Confirmar o acordo de adxudicación da Xunta de Goberno Local de data 30.12.2014.  2.- Notificar este acordo á empresa adxudicataria, ao director de obra e ao coordinador de seguridade e saúde.  3.- Formalizar a comprobación do replanteo da obra “Acondicionamento de camiños en Ervellás e Régoa” no prazo máximo de dez (10) días a contar desde a notificación do presente acordo.  10.- APROBACION DO EXPTE. DE CONTRATACION DE OBRA DENOMINADA 'PAVIMENTACION DE VIAIS MUNICIPAIS A REVOLTA-LUDEIRO E A PRESA. POS ADICIONAL 1/2014' (EXPTE. 
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2015/C003/000002)  Acordos adoptados:  
1. Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra denominada "Pavimentación de viais municipais: A Revolta-Ludeiro e A Presa. POS ADICIONAL 1/2014"  
2. Autorizar, en contía de 26.039,34 euros e de 5.468,26 euros de IVE (31.507,60 € IVE incluido), o gasto que para este Concello representa a contratación referenciada, con cargo á partida 453.619.00 do estado de gastos do Presuposto Municipal deste Concello para o exercicio 2015.  
3. Aprobar o Cadro de características do contrato que consta no expediente para a obra denominada "Pavimentación de viais municipais: A Revolta-Ludeiro e A Presa. POS ADICIONAL 1/2014"  por procedemento negociado sen publicidade.  
4. Poderase nomear un responsable do contrato, nos termos do artigo 52 do R.D.L. 3/2011 de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.  
5. Solicitar ofertas ás seguintes empresas: 

 JOSÉ NO MANTIÑÁN E HIJOS, S.A. 
 JOSÉ M. PIÑEIRO LÓPEZ, S.L. 
 VILLASUSO ORTEGAL, S.L. 
 GÓMEZ Y CÍA, S.L.  

6. Publicar a licitación no Perfil de Contratante expresando que o prazo de presentación de proposicións será de 8 días naturais desde a publicación.  11.- APROBACION EXPTE. CONTRATACION DE OBRA ' MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS:BEREIXO-ERVELLAS E OUTROS. AGADER 2014'  Acordos adoptados:  
1. Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a denominada "Mellora de camiños municipais: Bereixo-Ervellás e outros. AGADER 2014".  
2. Autorizar, en contía de 93.945,00 euros e de 19.728,45 euros de IVE (113.673,45 € IVE  incluido), o gasto que para este Concello representa a contratación referenciada, con cargo á partida 453.619.00 do estado de gastos do Presuposto Municipal deste Concello para o exercicio 2015, condicionado á existencia de crédito con anterioridade á adxudicación.  
3. Aprobar o Cadro de características que rexerá o contrato de obra, denominado "Mellora de camiños municipais: Bereixo-Ervellás e outros. AGADER 2014"  por procedemento negociado  sen publicidade.  
4. Poderase nomear un responsable do contrato, nos termos do artigo 52 do R.D.L. 3/2011 de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.  
5. Solicitar ofertas ás seguintes empresas: 

 JOSÉ NO MANTIÑÁN E HIJOS, S.A. 
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 JOSÉ M. PIÑEIRO LÓPEZ, S.L. 
 VILLASUSO ORTEGAL, S.L. 
 GÓMEZ Y CÍA, S.L.  

6. Publicar a licitación no Perfil de Contratante expresando que o prazo de presentación de proposicións será de 8 días naturais desde a publicación.  12.- ASUNTOS VARIOS  Non hai.  E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás catorce horas e quince minutos do expresado día. 


