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ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA UN DE ABRIL DE 2015.  PRESIDENTE Sr. D. Luis Rubido Ramonde   CONCELLEIROS Don Alfredo Vilela Santalla Don Pablo Luis Nebril López Don Juan Carlos Romero Beceiro AUSENTES: SECRETARIA: Dona Ana Velo Ruíz 

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás trece horas e corenta e cinco minutos do día un de abril 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 Secretaria a titular da Corporación dona Ana Velo Ruíz, 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, SE PROCEDE, DA ACTA DO DIA 25.03.2015  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 25.03.2015 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.  2.- COMUNICACION PREVIA 2015/U009/000020  Acordos adoptados:  1.- Tomar coñecemento das obras de recebado e pintado do lateral este do edificio.  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/U009/000021  
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Acordos adoptados  1.- Tomar coñecemento das obras de pintado de fachada, suxeitas ás condicións do informe técnico do Arquitecto técnico municipal de data 25.03.2015.  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.  4.- COMUNICACION PREVIA 2018/U009/000022  Acordos adoptados:  1.- Tomar coñecemento das obras de cambio de tellado vello por outro de lousa na vivenda, suxeitas ás condicións do informe técnico do Arquitecto técnico municipal de data 26.03.2015.  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. 
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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.- COMUNICACION PREVIA 2015/U009/000023  Acordos adoptados:  1.- Tomar coñecemento das obras de execución de substitución de tella, substitución de  ventás de aluminio, pintado de fachada e acondicionamento interior da vivenda, suxeitas ás condicións do informe técnico do Arquitecto técnico municipal de data 27.03.2015.  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 
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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.  6.- OCUPACION VIA PUBLICA EXPTE. 9V/2015  Acordos adoptados:  Autorizar a ocupación de vía solicitada, coas condicións do informe técnico de data 25.03.2015.  7.- LICENZA OBRA MAIOR 2014/U008/000013  Acordos adoptados:  1º) Conceder, salvo dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro, a licencia municipal de obra maior solicitada.  2º) As obras executaranse de acordo co proxecto autorizado no encabezamento. A presente licencia concédese coas condicións citadas nos informes técnicos de data 27.11.2014 e 14.01.2015.  3º) A eficacia de esta licencia queda condicionada a que, no caso de que no encabezamento de este informe se establezca a obriga de cesión de viais, polo interesado se asine no prazo de un mes a contar desde a recepción da notificación do presente acordo Acta de Cesión de Viais acompañada de plano no que se reflicta a mesma.  4º) Advertir ó propietario ou promotor que, unha vez rematadas as obras, deberá comunicar ó Concello este feito e presentar perante a Xerencia Territorial do Centro de Xestión Catastral e 
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Cooperación Tributario ou neste Concello que, á súa vez, remitirá a esta a documentación que cumpra segundo a lexislación vixente para a alta da vivenda no Catastro de Bens Inmobles de Natureza Urbana.  De conformidade co disposto no artigo 4.2 da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de construccións, obras e instalacións, deberá presentar a autoliquidación do referido imposto no prazo de un mes a contar desde a recepción da notificación do presente acordo, a autoliquidación que terá carácter provisional.  5º) Que se dilixencie o proxecto técnico obxecto desta licencia e os planos que se refiran ás condicións urbanísticas.  6º) Incluir na notificación do acordo as condicións xerais da licencia aprobadas na session ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada o 25 de setembro de 2007.  8.- EXPEDIENTE RAMINP 5-A/2005  Acordos adoptados:  1.-Autorizar o cambio de denominación da actividade obxecto do expediente 5-A/05, de mesón a restaurante e cafe bar.  2.-Que se expida pola Secretaría do concello a pertinente licencia que servirá ó interesado como documento acreditatorio desta autorización.  9.- 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  Pr.  Ec.  Importe Total    F/2015/204 

   28/02/2015 

FRA 27/H SUMINISTRO DE 1,500 HA-20/B/25/IIA (OBRA: CRONICAS) 
   450 

   22199 

   110,72 € 
   F/2015/206 

   02/03/2015 

FRA 15/92 SUMINISTRO DE M/2 ACERA 9 TACOS LISOS GRIS, M/L BORDILLO HORMIGON CAMPO Y PALET (OBRA: CRONICAS) 

   450 

   22199 

   1.505,60 € 
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  F/2015/220 
  03/03/2015 

FRA A15/239 SUMINISTROS VARIOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AYUNTAMIENTO 

  920 
  22110 

  98,13 € 
   F/2015/226 

   13/03/2015 

Rect. R- 41296 / CLORO PISCINAS, ENV.32 KG. / ( REFERENCIA 22015000182 ) / RC RETENCION DE CREDITO / ENVIAR : / PALACIO 

   341 

   22199 

   1.167,80 € 
   F/2015/227 

   18/03/2015 

Rect. 4001478636/Carta(N) 0-20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 / Carta(N) 51 -100 gr D1 GRANDES CIUDADES, (ENERO 2015) 

   920 

   22201 

   597,37 € 

   F/2015/228 

   18/03/2015 

Rect. 4001498204/Carta(I) certificada 0-50 gr ZONA1 EUROPA/Carta(N) 0-20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (FEBRERO 2015) 

   920 

   22201 

   698,43 € 
   F/2015/230 

   04/03/2015 

FRA A15/240 SUMINISTROS VARIOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO 

   341 

   22110 

   158,74 € 
   F/2015/232 

   03/03/2015 

FRA A15/238 SUMINISTROS VARIOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA 
   3321 

   22110 

   105,94 € 
   F/2015/234 

   27/02/2015 

FRA RC-000120/15 LIQUIDACION VERTIDO RESIDUOS VOLUMINOSOS (FEBREIRO DE 2015) 

   1622 

   22799 

   360,16 € 
   F/2015/235 

   06/03/2015 

LIQUIDACIONCOTA FIXA ANUAL PARA O SOTEMENTO DA MANCOMUNIDADE CONCELLOS COMARCA FERROL (ANO 2015) 

   943 

   48900 

   4.669,15 € 

   F/2015/236 

   28/02/2015 

FRA 2015/0469 FACTURACION TRATAMENTO DE RESIDUOS URBANOS PLANTA DE NARON (FEBREIRO DE 2015) 

   1623 

   22799 

   13.168,63 € 
   F/2015/237 

   28/02/2015 

FRA 08/15 REPRESENTACION DO ESPECTACULO PERPLEXO NO AUDITORIO MUNICIPAL O 28 DE FEBREIRO DO 2015 

   334 

   22710 

   1.512,00 € 
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   F/2015/238 

   26/02/2015 

FRA IN-19 INSTALACIONDE DOS CALEFACTORES ELECTRICOS EN LOCAL SOCIAL SEGUN OFERTA DEL 29/01/2015 

   231 

   62500 

   508,20 € 
   F/2015/239 

   28/02/2015 

FRA 14/C SUMIN. DE 25,000 ML. BORDILLO; 5,000 UD. TAPA 40X40 ACERA Y 3,000 UD. REJILLA SUMIDERO (OBRA: CRONICAS) 

   450 

   21000 

   347,33 € 

   F/2015/245 

   02/03/2015 

FRA 67 ACTUACION DE ANIMACION NO CENTRO SOCIAL DE MAYORES O DIA 14-02-2015 

   334 

   22710 

   750,00 € 
   F/2015/246 

   28/02/2015 

FRA 467 SUMIN.DE TRAT. INVIERNO FRUTALES; BOQUILLA AJUST. P/DIFUSOR; ASPERSOR SUPER S800CK Y DIFUSOR 

   171 

   21300 

   124,25 € 
   F/2015/247 

   06/03/2015 

FRA 35/15 SUMINISTRO DE CHAQUETON P.L. GALICIA SIN FORRO, FUNDAS SRAY ABIERTO VELCRO Y OTROS 

   132 

   22104 

   373,72 € 
   F/2015/248 

   19/03/2015 

Resumen por Servicio linea 981482506 Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 2015) 

   3231 

   22200 

   26,05 € 

   F/2015/249 

   19/03/2015 

Resumen por Servicio linea 981480666 (Periodo regular de cuotas 1 de Marzo a 31de marzo de 2015) 

   920 

   22200 

   53,74 € 
   F/2015/250 

   19/03/2015 

Resumen por Servicio linea 981480143 (Periodo regular de cuotas 1 de Marzo a 31de Marzo de 2015) 

   3231 

   22200 

   17,40 € 
F/2015/251 19/03/2015 Resumen por Servicio 920 22200 53,92 €   linea 981482703 (Periodo regular de cuotas 1 de Marzo a 31de Marzo de 2015) 
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   F/2015/252 

   19/03/2015 

Resumen por Servicio linea 981480660 (Periodo regular de cuotas 1 de Marzo a 31 de Marzo 2015) 

   231 

   22200 

   18,88 € 
   F/2015/253 

   09/03/2015 

FRA 0246 SUMINISTRO DE 4 TUNICAS, 6 CAPAS Y 8 CONJUNTOS 
   334 

   22199 

   203,28 € 
   F/2015/254 

   09/03/2015 

 FRA 0245 SUMINISTRO DE 10 MANTELES Y 10 TOALLAS    334 

   22199 

   16,33 € 
   F/2015/255 

   28/02/2015 

FRA 015-02-00074 PUBLICIDADE ENTROIDO FEBREIRO DE 2015 
   334 

   22602 

   242,00 € 
   F/2015/256 

   09/03/2015 

FRA 2401413857 ADQUISICION DE ORDENADOR PARA TESORERIA 

   920 

   62600 

   488,84 € 

   F/2015/257 

   24/02/2015 

FRA T00111642015B6774700 FACTURACION TELEFONICA MES DE FEBRERO DE 2015 
   VER ANEXO I 

   179,34 € 
   F/2015/258 

   14/01/2015 

FRA 01/2015 LIQ. GASTOS FUNCION. E XESTION DO PROGRAMA LEADER DE GALICIA (ANO 2015) - COSTA NOROESTE 

   912 48900 

   4.436,48 € 
   F/2015/375 

   22/02/2015 

FRA CI0763330453 FACTURACION VODAFONE PERIODO DEL 22/01/2015 AL 21/02/2015 

   VER ANEXO II 

   731,37 € 
   F/2015/377 

   16/03/2015 

FRA 301981 PAGAMENTO ANUNCIO A PUBLICAR NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
  920 22501 

   86,72 € 
 TOTAL FACTURAS: 32.810,52 €  SEGUNDO.- No caso das facturas de gastos subvencionables declarar cumplida a finalidade para a cal foi concedida e dos requisitos sinalados nas bases reguladoras. 
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 ANEXO I  FACTURACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU (A82018474) – MES DE FEBREIRO DE 2015  
PERIODO FACTURACION febrero-15 CONCEPTO PARTIDA LINEA  IMPORTE 2014.0.3231.00.22200 9814825XX 23,61 €  9814801XX 17,40 € SUBTOTAL  41,01 € 2014.0.920.00.22200 9814806XX 52,40 €  9814808XX 17,40 €  9814827XX 49,19 € SUBTOTAL  118,99 € 2014.0.231.00.22200 9814806XX 19,34 € SUBTOTAL  19,34 € TOTAL  179,34 €  ANEXO II  Anexo desglose factura núm. CIO763330453 (reg. facturas núm. 2015/375) de VODAFONE ESPAÑA SAU (A80907397) – Periodo facturado desde el 22/01/2015  al 21/02/2015  

PERIODO FACTURACION del 22/01/2015 al 21/02/2015 
CONCEPTO/PARTIDA 
 Vodafone España S.A.U.-Seguridade e Orde Público 2014.0.132.00.22200 

6073802XX 2,42 
6078001XX 3,11 
6193094XX 24,21 
6498762XX 7,87 
6078043XX 9,33 

Subtotal  46,94 
  Vodafone España S.A.U. Urbanismo 2014.0.450.00.22200 

 6181736XX  3,76 
6181736XX 8,32 
6181736XX 6,67 
6181736XX 15,87 

Subtotal  34,62 
  Vodafone España S.A.U.-Acción Social 2014.0.231.00.22200 

6070880XX 23,60 
6073576XX 39,54 
6072645XX 10,40 
6074069XX 18,16 
6074090XX 17,16 
6074096XX 8,03 

Subtotal  116,90 
Vodafone España S.A.U.-Fomento do emprego 2014.0.241.00.22200 6078031XX  17,67 Subtotal  17,67 



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

11 

 

 

Vodafone España S.A.U. Cultura 2014.0.3321.00.22200 
6498766XX 13,09 
6073235XX 18,15 

Subtotal  31,25 
Vodafone España S.A.U. Deportes 6072911XX 27,47 

Subtotal  27,47 
Vodafone España S.A.U. Turismo 2014.0.432.00.22200 6078523XX  21,00 Subtotal  21,00 

Vodafone España S.A.U. Órganos de Goberno 2014.0.912.00.22200 6078492XX  2,42 6730075XX 11,93 
6730083XX 2,76 

Subtotal  17,11 
 Vodafone España S.A.U. Administración Xeral 2014.0.920.00.22200    Vodafone España S.A.U. Administración Xeral 2014.0.920.00.22200           Vodafone España S.A.U. Administración Xeral 2014.0.920.00.22200 

6774800XX 14,52 
6072401XX 14,52 
6074088XX 19,51 
6733702XX 2,42 
6078433XX 14,93 
6078431XX 3,38 
6072570XX 6,30 
6074073XX 18,55 
6074695XX 3,27 
6078383XX 4,95 
6078081XX 6,79 
6078496XX 4,04 
6073238XX 2,88 
6078479XX 3,66 
6078440XX 40,33 
6074150XX 26,81 
6070706XX 2,42 
6723909XX 8,36 
6076205XX 36,30 
6724949XX 9,68 
6900175XX 2,42 
6072284XX 19,79 
6074306XX 27,71 
6877699XX 2,42 
6877700XX 20,57 
6720410XX 2,42 
6720410XX 2,42 
6720413XX 2,42 
6720412XX 2,42 
6720411XX 2,42 
6720415XX 2,42 
6720417XX 2,42 
6720415XX 2,42 
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6720417XX 2,42 
6720421XX 2,42 
6720421XX 2,42 
6720420XX 2,42 

Cargos a nivel de conta  24,20 
 Cargos a nivel de conta  48,64 Subtotal  418,42 
TOTAL  731,37 

 10.- DAR CONTA DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION DA OBRA DE ACONDICIONAMENTO DA AREA RECREATIVA EN MAGDALENA. POS 2015  Dase conta da resolución de Alcaldía núm. 156 de 30.03.2015.  Asunto :APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE ACONDICIONAMENTO DE ÁREA RECREATIVA EN A MAGDALENA. POS 2015 Data decreto: 30/03/2015 Núm. Decreto: 156  Nº Expediente: 2015/C003/000004 Asunto: Aprobación do expediente de contratación de "Acondicionamento da área recreativa en A Magdalena. POS 2015"  11.- DAR CONTA DO EXPEDIENTE DE CONTRATACION DA OBRA DE PAVIMENTACION DA RUA EZEQUIEL LOPEZ. POS 2015  Dase conta da resolución de Alcaldía núm. 155 de 30.03.2015:  Asunto :APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DA RÚA EZEQUIEL LÓPEZ. POS 2015 Data decreto: 30/03/2015 Núm. Decreto: 155  Nº Expediente: 2015/C003/000005 Asunto: Aprobación do expediente de contratación de "Pavimentación da Rúa Ezequiel López. POS 2015"  12.- DAR CONTA DO EXPEDIENTE DE CONTRATACION DO SUBMINISTRO DE MELLORA DA ILUMINACION DO CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL  Dase conta da resolución de Alcaldía núm. 157 de 31.03.2015:  Asunto :APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRTACIÓN DO SUBMINISTRO DE MELLORA DA ILUMINACIÓN DO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL Data decreto: 31/03/2015 Núm. Decreto: 157  Nº Expediente: 2015/C005/000003 
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Asunto: Aprobación do expediente de contratación de "Mellora da iluminación do campo de fútbol municipal. POS 2015"  13.- APROBACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION DA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DA RUA PARALELA AO CAMPO DE FUTBOL (EXPTE 2015/C003/000001)  Acordos adoptados:  
1. Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra denominada "Urbanización da rúa paralela ao campo de fútbol", condicionado á existencia  de crédito con anterioridade á adxudicación.  
2. Autorizar, en contía de 43.674,96 euros e 9.171,74 euros de IVE (52.846,70 € IVE incluido), o gasto que para este concello representa a contrtación referenciada, con cargo á partida  1532.609.00 do Presuposto municipal deste concello para o exercicio 2015.  
3. Aprobar o Cadro de características do contrato que consta no expediente e que rexerá a contratación da obra denominada "Urbanización da rúa paralela ao campo de fútbol" 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.  14.- ADXUDICACION DO CONTRATO SUBMINISTRO MEDIANTE RENTING, INCLUIDO O MANTEMENTO E CONSERVACION DE DIVERSOS EQUIPOS MULTIFUNCIONS (EXPTE. 2015/C005/000001)  Acordo adoptado:  1.- Adxudicar o contrato de Subministro consistente en “Subministro mediante renting, incluído o mantemento e conservación, de diversos equipos multifunción” a favor da empresa VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A. coas seguintes especificacións:  
- empresa: VSM SISTEMAS CORUÑA S.A. (CANON BUSINESS CENTER) 
- prezo cuota mensual: 505,00 € e 106,05 € de IVE, cun total de 611,05 € 
- prazo: 48 meses 
- especificacións: opción B (15.000 copias en B/n e 1.500 en cor, co papel incluido no contrato) 
- prezo unitario B/N: 0,01468 
- prezo unitario cor: 0,04568  2.- Dispor o gasto con cargo á partida  do orzamento vixente de gastos. 
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 3.- Notificar a adxudicación aos candidatos que non resultaron adxudicatarios.  4.- Notificar á empresa VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A (CANON BUSINESS CENTER), adxudicatario do contrato, o presente acordo e citarlle para a sinatura do contrato que terá lugar na casa do Concello de Cedeira dentro do prazo de quince días hábiles contados a partir da recepción da notificación do presente acordo.  5.- Publicar a adxudicación do contrato de obras de “Subministro mediante renting, incluído o mantemento e conservación, de diversos equipos multifunción” no Perfil de Contratante.  6.-Comunicar o presente acordo aos servizos municipais de Intervención e Contratación.  15.- SOLICITUDE DE VAO  Acordos adoptados:  Primeiro.- Conceder, o vao permanente solicitado para entrada de vehículos para garaxe no baixo situado en Avd. de España, suxeito as condicións do informe da policía local de data 21.03.2015 e do informe do  Arquitecto Técnico Municipal de data 26.03.2015.  Segundo.- Dar traslado do presentes acordo á Intervención e Tesouraría municipais, para o  seu coñecemento e efectos.  16.- ASUNTOS VARIOS  16.1. DAR CONTA DO PROCEDEMENTO ABREVIADO NÚM. 331/14 DE D. A.D.G  Con data 30.03.2015 (rex. entrada 1874) o xulgado contencioso-administrativo nº1 de Ferrol remite sentencia nº 65/15 de data 26.03.2015 dictada no procedemento abreviado nº 331/14 de D. A.D.G contra o Concello de Cedeira  A Xunta de Goberno Local dase por enterada e acorda dar traslado da correspondente sentencia á Intervenión e Tesourería municipais para o se coñecemento e efectos.  E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás catorce horas e trinta minutos do expresado día. 


