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

ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA NOVE DE
ABRIL 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:
Dona Ana Velo Ruíz

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 nove 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 o 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 01.04.2015

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 01.04.2015 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/U009/000024
Acordos adoptados:

1.- Tomar coñecemento das obras de pintado de fachada do edificio, suxeitas ás condicións do informe
técnico do Arquitecto técnico municipal de data 06.04.2015.

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/U009/000025
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Acordos adoptados:

1.- Tomar coñecemento das obras de sacar fóra da cuberta as augas do edificio, suxeitas ás condicións
do informe técnico do Arquitecto técnico municipal de data 06.04.2015.

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 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/U009/000026
Acordos adoptados:

1.- Tomar coñecemento das obras de substitución de ventás, retirada de cemento e recebado de
fachada, suxeitas ás condicións do informe técnico do Arquitecto técnico municipal de data 06.04.2015.

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
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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.- COMUNICACION PREVIA 2015/U009/000028
Acordos adoptados:

1.- Tomar coñecemento das obras de reparación de fachada do edificio, suxeitas ás condicións do
informe técnico do Arquitecto técnico municipal de data 06.04.2015.

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 10V/2015
Acordos adoptados:

Autorizar a ocupación de vía solicitada, coas condicións do informe técnico de data 06.04.2015.
7.- 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

F/2015/259 05/02/2015

Texto Explicativo

FRA 15013 D.O. T C.S.S. ACONDICIONAM IENTO
DE VIAL EN CERVO Nº EXP: 2009/001/000011

Pr.

Ec.

Importe
Total

450 22706 744,71 €

5

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

F/2015/260 14/03/2015

F/2015/262 05/02/2015

F/2015/263 05/02/2015

F/2015/264 05/02/2015

F/2015/265 05/02/2015
F/2015/266 10/02/2015

F/2015/267 04/03/2015

F/2015/268 04/03/2015

F/2015/269 04/03/2015

F/2015/270 04/03/2015

F/2015/271 04/03/2015

FRA 1/49 SUMINISTRO TEMARIO FUNCIONES Y
HERRAMIENTAS PEONES Y PERSONAL DE
OFICIOS, Y LIBROS VARIOS
FRA 15014 EXECUCION DA REDE DE AUGAS
PLUVIAIS E RENOVACION DO PAVIMENTO DA
RUA MOECHE
FRA 15015 ESTABILIZACION DE TALUD EN
CAMINO DE PARDIÑEIRA

3321 22001 1.660 €

450 22706 671,91 €

450 22706 1.119,70 €

FRA 15016
ACONDICIONAM ENTO E MELLORA DE CAMIÑOS
MUNICIPAIS
ARON-GUILLADE-MOREIRA
450 22706 961,99 €
FRA 15017 ACONDICIONAM ENTO E MELLORA DE
CAMIÑOS MUNICIPAIS: VIRIZO-CERVO
FRA 15035 ACONDICIONAM ENTO E
MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS:
VIRIZO-CORDOB ELAS
FRA 15060 D.O. Y C.S.S.
ACONDICIONAM ENTO DE CAMIÑOS MUNICIPAIS
EN TRASMONTE
FRA 15059 D.O. Y C.S.S. URBANIZACION DE
TRAVESIA A RUA MOECHE
FRA 15058 D.O. Y C.S.S. ACONDICIONAM ENTO E
MELLORA DA RUA DEPORTES
FRA 15057 D.O. Y C.S.S. ABASTECEMENT O E
SANEAMENTO EN SAN ISIDRO, A COSTA E
PIÑEIRO
FRA 15056 ACONDICIONAM ENTO E MELLORA DE
CAMIÑOS MUNICIPAIS: BALVÕS-CARRA CEDO Y
OTRAS

450 22706 783,98 €
450 22706 947,37 €

450 22706 930,11 €

450 22706 1.231,10 €

450 22706 927,16 €

450 22706 972,08 €

450 22706 839,96 €
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F/2015/272 04/03/2015

F/2015/273 04/03/2015

F/2015/274 17/03/2015

F/2015/275 17/03/2015

F/2015/374 16/03/2015

F/2015/376 22/03/2015

F/2015/378 12/03/2015

F/2015/379 13/03/2015

F/2015/380 13/03/2015

F/2015/381 15/03/2015

F/2015/382 18/03/2015

FRA 15055 SANEAMENTO DE AUGAS FECAIS EN
VILACACIN
FRA 15054 D.O. Y C.S.S. ACONDICIONAM ENTO E
MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A CARBALLA
FRA 15072 D.O. Y C.S.S. ACONDICIONAM ENTO E
MELLORA
DE
CAMIÑOS
MUNICIPAIS:
MONTEMEAO
FRA 15067
REDACCION DE PROYECTO DE: ACONDICIONAM
ENTO DE RUAS NA ZONA URBANA
LIQUID.
1841763
AUTORIZ.
PARA
CREACION/CONS TRUCC. DUN CENTRO DE DIA
PARA PERSOAS MAIORES DE CEDEIRA
FRA CI0768393751 FACTURACION VODAFONE
PERIODO DEL 22/02/2015 AL
21/03/2015
FRA 348 ACONDICIONAM IENTO DE ACERAS EN
BARRIO
CRONICAS,
HORMIGONAR
BASE
CONTENEDORES Y OTROS
FRA 14 ACOD. ACCESO PEATONAL Y ACERA POST.
DE SERVICIO EN ESCOLAR DE SAA
FRA 15/230 3,00 AFICHES WALLESA Y 2,00 GUIAS
WALLESA
FRA 39/H 8,50 HA-25/B/22/IIA Y 9,00 UD BOLSA
FIBRA (OBRA: CEDEIRA)
FRA BE01407/15 OBRA: CUNETA DE HORMIGON
EN C/ CAMPO DA CRUZ

450 22706 912,12 €

450 22706 1.207,76 €

450 22706 1.869,33 €

450 22706 2.071,52 €

920 22501 60,00 €

VER ANEXO 710,16 €

450
22799

3.993,00 €

450 21000 3.738,17 €

334 22710 287,98 €

450 21000 662,17 €

450 21000 1.579,05 €

7

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

F/2015/383 18/03/2015

F/2015/384 15/03/2015

F/2015/385 17/03/2015
F/2015/386 16/03/2015

F/2015/387 20/03/2015

F/2015/388 25/03/2015

F/2015/390 15/03/2015

F/2015/391 15/03/2015

F/2015/392 31/03/2015

F/2015/393 30/03/2015

F/2015/394 20/03/2015

FRA BE01406/15 OBRA: ACONDICIONAM IENTO
DE RAMALES EN CAMPO DA CRUZ
FRA 40/H
CRONICAS)

2,00

HA-20/B/25/IIA

(OBRA:

FRA 27/2015 CUOTA ORDINARIA DEL FONDO
GALLEGO DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD
(AÑO 2015)

FRA RC-000134/15 VERTIDO RESIDUO LIMPIO
(OBRA: PUNTO LIMPIO DE CEDEIRA)
FRA 15/240 3,00
AFICHES Y 2,00 GUIAS DE LA PELICULA: DIOS MIO
¿PERO QUE TE HEMOS HECHO?
FRA 350 TRASLADO DE BANCOS AL PARQUE DE A
XUNQUEIRA,REP ARAR GOTERAS EN LA 4TA
PLANTA AUDITORIO Y OTROS
FRA FE277 SUMINISTROS VARIOS DE MATERIAL
ELECTRICO
FRA FE276 SUMINISTRO DE 15 POSTES 9 MTS.
TIPO 160R
LIMPEZA CENTRO SOCIAL DE MAIORES E
ASISTENCIA E ATENCIÓN AOS USUARIO DO
MESMO (MARZO DE 2015)
FRA 3/2015 CUOTA ALQUILER LOCAL SOCIAL MES
DE MARZO DE 2017
FRA A15/272 48 BOTES DE AGLOMERADO
ASFALTICO ENVASADO EN FRIO (1 PALET)

453 61900 7.367,94 €

450 21000 147,62 €

912 48900 679,12 €
1622 22799 145,20 €

334 22710 324,28 €

450 22799 5.033,60 €

165 22199 1.477,17 €

165 22199 3.085,50 €

231 22700 826,81 €

231 20200 1.089,00 €

450 21000 553,50 €

TOTAL FACTURAS: 49.611,07 €

SEGUNDO.- No caso das facturas de gastos subvencionables declarar cumplida a finalidade para a cal
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foi concedida e dos requisitos sinalados nas bases reguladoras.

ANEXO

Anexo desglose factura núm. CIO768393751 (reg. facturas núm. 2015/376) de VODAFONE ESPAÑA SAU
(A80907397) – Periodo facturado desde el 22/02/2015 al 21/03/2015
PERIODO FACTURACION del 22/02/2015 al 21/03/2015
CONCEPTO/PARTIDA

Vodafone España S.A.U.-Seguridade e Orde Público
2014.0.132.00.22200
Subtotal

649876614
607323593

15,58
11,83
49,67

607291159

61,50
30,37

607852338

30,37
4,40

607849243

4,40
2,42

618173619
618173620
618173670
618173694

Vodafone España S.A.U.-Acción Social
2014.0.231.00.22200

607088012
607357639
607264571
607406955
607409065
607409698

Subtotal

Vodafone España S.A.U.-Fomento do emprego
2014.0.241.00.22200

Subtotal

607803138

2,42
2,76
24,57
12,83
5,92
48,50
3,88
10,91
10,23
7,90
32,92
23,60
23,25
11,66
10,08
17,26
5,22
91,06
15,58

Vodafone España S.A.U. Urbanismo
2014.0.450.00.22200
Subtotal

Subtotal

607380270
607800191
619309449
649876285
607804394

Vodafone España S.A.U. Cultura
2014.0.3321.00.22200

Vodafone España S.A.U.Deportes
2014.0.341.00.22200

Subtotal

Vodafone España S.A.U. Turismo
2014.0.432.00.22200

Subtotal

Vodafone España S.A.U. Órganos de
Goberno 2014.0.912.00.22200

673007599
673008344

11,60
2,42
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Subtotal

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

Subtotal
TOTAL

677480018
607240166
607408878
673370219
607843314
607843116
607257035
607407338
607469596
607838367
607808155
607849678
607323833
607847954
607844087
607415045
607070685
672390904
607620559
672494981
690017573
607430603
687769981
687770057
672041038
672041096
672041396
672041220
672041141
672041521
672041731
672041543
672041773
672042136
672042135
672042091
Cargos a nivel
de conta 24,20
Cargos a nivel
de conta 50,82

16,44
14,52
14,52
17,57
2,42
15,04
2,42
8,92
20,02
3,29
4,53
3,29
5,09
4,26
5,62
48,31
27,94
2,42
6,05
36,30
9,68
2,42
27,71
2,42
20,57
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42

409,39
710,16

8.- PROPOSTA ANULACION RECIBOS LIXO Nº18.2015
Acordos adoptados:
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PRIMEIRO. ANULAR os seguintes recibos, por non ser correcto o suxeito pasivo:
Nº FIXO

253000646738

EXERCICIO

2011

ID. VALOR

COTA (€)

20123515022RL02R001381

37,60

20123515022RL01R000270

2012
2013

37,30

20133515022RL01R001026

2014

47,00

20143515022RL01R000375

47,00

SEGUNDO. APROBAR as liquidacións que se sinalan a continuación. A liquidación do exercicio 2011
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

253000646738

EXERCICIO

Nº LIQUIDACIÓN

COTA (€)

L30200.001133

37,60

2011

L30200.001132

2013

L30200.001134

2012
2014

L30200.001135

37,30
47,00
47,00

TERCEIRO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu
coñecemento e a tramitación oportunos.
9.- PROPOSTA SOBRE RECURSO RECIBO LIXO Nº 19.2015
Acordos adoptados:

PRIMEIRO. ANULAR PARCIALMENTE o seguinte recibo, por non ser correcto a cota tributaria:
ANO

ID_VALOR

2014 20143515022RL01R000949

COTA
CORREXIDA(€)

200,00

CONTIA
ABOADA

300,30

CONTIA A
ANULAR

100,30

SEGUNDO. RECOÑÉCER o dereito a devolución da contía anulada, diferenza entre a liquidación
practicada e xa aboada e a cota tributaria correcta segundo a táboa anterior.
TERCEIRO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu
coñecemento e a tramitación oportunos.
10.- ASUNTOS VARIOS

O Sr. Interventor solicita a palabra para facer unha aclaración en relación ó acordo adoptado pola
Xunta de Goberno Local en sesión realizada o 18.03.2015 de Adxudicación contratación da obra
municipal "Acondicionamento de camiños en Ervellás e Régoa".
Por este motivo, enténdese que debe modificarse o acordo anterior, tratándose dunha nova
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adxudicación e non dando validez a un acordo que podería atoparse nun suposto de nulidade de pleno
dereito conforme os artigos 61.1c da Ley 30/1992, como no artigo 173.4 do TRLRFL."
A Xunta de Goberno Local dáse por enterada.

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