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 ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA SEIS DE MAIO 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  INTERVENTOR: Don Jorge Manuel Vidal Zapatero 

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás trece horas e corenta e cinco minutos do día seis de maio 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 29.04.2015  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 29.04.2015 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.- EXPTE. OBRAS MAIORES 2015/U008/000007  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 no informe técnico de data 26.03.2015.  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 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 sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada o 25 de setembro de 2007.  3.- LICENZA SEGREGACION PARCELAS 1S/2015  Acordos adoptados:  1.- Conceder a segregación da parcela 1326, do polígono 503, sita no Lugar de Regueiro, Sisalde Menor, Esteiro, Cedeira.  2.- A concesión desta licencia, segundo as superficies reais resultantes xustificadas no proxecto, servirán de base para realizar as modificacións nas correspondentes bases rexistrais e de catastro.  4.- PRORROGA LICENZA OBRA MENOR 2012/006/000003  
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Acordos adoptados:  1º) Conceder, salvo dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro, a prórroga da licencia municipal de obra menor solicitada, coas condicións indicadas no informe técnico.  2º) Incluir na notificación do acordo as condicións xerais da licencia aprobadas na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada o 25 de setembro de 2007.  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 Pr. Ec. Importe Total 

   F/2015/ 603 

   23/04/2015 

ACOMETIDA ELECTRICA EN LG EDREIROS POLIGONO 65 PARCELA1051 VIDUEIRO. REF: 22015000434. 
   165 

   22100 

   120,88 € 
   F/2015/ 608 

   15/04/2015 

FRA 142 SUMINISTRO DE ZAHORRA 1ª 0/20 EN OBRA Y AGLOMERADO EN FRIO A-12 (OBRA: CLIENTES CANTERA-2015) 

   450 

   21000 

   827,60 € 
   F/2015/ 609 

   15/04/2015 

FRA 143 SUMINISTRO DE ZAHORRA 1ª 0/20 EN OBRA (OBRA: CARBALLA)    450 

   21000 

   178,52 € 
   F/2015/ 629 

   24/04/2015 

FRA 15/351 SUMINISTRO DE 2,00 AFICHES LA GRAN SEDUCCION Y 2,00 GUIAS LA GRAN SEDUCCION 
   334 

   22710 

   237,16 € 
   F/2015/ 630 

   06/04/2015 

FRA 23 REG. GRPO. PRESION GASOLEO, DERRAME GASOLEO EN SALA CALDERAS Y SUMIN. VARIOS (COLEG. NICOLAS RIO) 
   3232

   21300 

   455,98 € 
   F/2015/ 631 

   10/04/2015 

FRA 29 SUMIN. VARIOS Y REPAR. CALDERA GASOLEO; LIMPIEZA Y REPAR. QUEMADOR EN TALLER, ENTRE OTROS 
   920 

   21300 

   240,19 € 
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   F/2015/632 

   20/04/2015 

FRA 15/339 SUMINISTRO DE 2,00 AFICHES Y 1,00 GUIAS GUILLAUME Y LOS NIÑOS ¡A LA MESA 
   334 

   22710 

   285,56 € 
   F/2015/ 637 

   15/04/2015 

FRA A15/391 SUM. DE MANGO ALUMIN. 140 CM, LEJIA EXTRAAMARILLA2L 50GR Y OTROS (AREA RECREATIVA SAN ANDRES) 
   920 

   22110 

   127,15 € 
   F/2015/ 638 

   07/04/2015 

FRA A15/340 SUMIN. HIGIENICO EXTRA DC 45150M Y 10 BOLSAS RESIDUOS NEGRAS 54X60 (CENTRO DE MAYORES) 
   231 

   22110 

   35,40 € 
   F/2015/ 639 

   10/04/2015 

FRA A15/379 SUMIN. NETTION CL LIMP. CLORADO, NETTION STILO LIMP. BIOALCOHOL Y OTROS (PARA POLIDEPORTIVO) 
   341 

   22110 

   166,79 € 
   F/2015/ 641 

   30/04/2015 

FRA 4/15 LIMPEZA CENTRO SOCIAL MAIORES/ASIST. E ATENC. USUARIOS DOMESMO(ABRIL 2015-REX.2490 DO 27/04/15) 
   231 231 

   22700 22799 

   826,81 € 
   F/2015/ 642 

   23/04/2015 

FRA 153402 SUMINISTROS VARIOS DE MATERIAL DE OFICINA (REX. ENTREADA NÚMERO 2525 DE 28/04/2015) 
   920 

   22000 

   403,33 
 TOTAL FACTURAS: 3.905,37 €  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 RECIBOS LIXO INFORME 26.2015  Acordos adoptados:  PRIMEIRO. ESTIMAR as reclamacións dos interesados e ANULAR os seguintes recibos, por non ser correcto o suxeito pasivo:  

Nº FIXO ID VALOR EXERCICIO COTA 
253000647733 20143515022RL01R001317 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 253000647733 EXERCICIO NºLIQUIDACIÓN COTA 
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  2014 L30200.001155 63,00 € 
 TERCEIRO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e a tramitación oportunos.  7.- PROPOSTA ANULACION RECIBOS LIXO INFORME 27.2015  Acordos adoptados:  PRIMEIRO. ESTIMA-LAS reclamacións do interesado e ANULAR o seguinte  recibo:  

EXERCICIO Nº FIXO ID_VALOR COTA 
2014 253000647055 20143515022RL01R000575 739,20 € 

 SEGUNDO. ESTIMA-LAS reclamacións do interesado e ANULAR PARCIALMENTE os seguintes recibos:  
Nº FIXO 

253000647055 
EXERCICIO ID_VALOR CONTÍA ABOADA (€) COTA REVISADA (€) SALDO A ANULAR (€) 

2012 20123515022RL01R000471 591,36 385,44 205,92 
2013 20133515022RL01R001169 739,20 481,80 257,40 
 TOTAL 463,32  TERCEIRO. APROBAR as seguintes liquidacións que serán enviadas xunto co acordo e deberá ser aboadas nos prazos que nelas se indican . Os datos das liquidacións son:  

Nº FIXO 253000647055 EXERCICIO Nº LIQUIDACIÓN COTA (€)
  2014 L30200.001156 481,80 

 
Nº FIXO NOVO EXERCICIO Nº LIQUIDACIÓN COTA (€)

  2011 L30200.001157 61,30 
  2012 L30200.001158 50,40 
  2013 L30200.001159 63,00 
  2014 L30200.001160 63,00 

 TERCEIRO. COMPENSAR as liquidacións pendentes de pago coa contía aboada  en  exceso  nos recibos cuxo ID_Valor é 20123515022RL01R000471 e 20133515022RL01R001169 , polo que se declara extinguida a débeda na contía de 463,32 €. Como resultado do mesmo a contía a ingresar pola liquidación L30200.001156 é de 18,48 €.  
Nº FIXO 253000647055 EXERCICIO Nº LIQUIDACIÓN COTA (€) 
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  2014 L30200.001156 481,80 € 
   Contía compensada 463,32 € 
   A ingresar 18,48 € 

 CUARTO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñece- mento e a tramitación oportunos.  8.- PROPOSTA SUBVENCIÓN AO CLUB DE REMO DE CEDEIRA 2015  Acordos adoptados:  Primeiro.- Conceder a subvención ao Club de Remo de Cedeira 2015, segundo as seguintes estipulacións: 
- Obxecto da subvención: Adquisición de diverso material deportivo. 
- Exercicio: 2015 
- Importe gasto xustificado: 3.004,00€ 
- Importe da subvencion: 3.000,00 €  Segundo.- Aprobar o gasto por importe de 3.000,00 euros e recoñecer as obrigas por importe de 3.000,00 € na partida 341.789.00.  Terceiro.- Aprobar a xustificación presentada no rexistro xeral con data 30 de abril de 2015 (rex. entrada núm. 2578)  9.- ADXUDICACION DA OBRA 'PAVIMENTACIÓN VIAIS MUNICIPAIS REVOLTA-LUDEIRO E A PRESA. POS ADICIONAL 1/2014'  Acordos adoptados:  1.- Adxudicar o contrato de obras de “Pavimentación de viais municipais: A Revolta-Ludeiro e A Presa. POS ADICIONAL 1/2014” por procedemento negociado, a favor da seguinte empresa e coas seguintes condicións: Empresa:  JOSÉ M. PIÑEIRO LÓPEZ, S.L. Prezo: 22.914,62 euros e 4.812,07 euros de IVE, cun total de 27.726,69 euros Prazo:  45 días naturais  2.- Dispoñer o gasto con cargo á partida correspondente do presuposto vixente de gastos.  3.- Notificar a adxudicación aos candidatos que non resultaron adxudicatarios.  4.- Notificar ao adxudicatario do contrato, o presente acordo e citalo para a sinatura do contrato que terá lugar o día 14 de maio de 2015 ás 13:00 horas no Concello de Cedeira.  5.- Encargar a PROYFE, S.L., empresa adxudicataria do contrato de servizos de “Redacción de proxectos técnicos, dirección de obras e coordinación de seguridade e saúde das obras do Concello de Cedeira”, a dirección desta obra e coordinación de seguridade e saúde, nomeando director da obra a Don M. N. M. e coordinador de seguridade e saúde a Don Ó. B. G.; e notificar o presente acordo.  Así mesmo, requirir ao Sr. director de obra a comunicación da data e hora prevista para a comprobación do replanteo mediante o modelo facilitado pola Excma. Deputación Provincial, coa suficiente antelación 
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(mínimo 15 días hábiles) para a súa tramitación desde o Concello.  6.- Publicar a adxudicación do contrato de obras “Pavimentación de viais municipais: A Revolta-Ludeiro e A Presa. POS ADICIONAL 1/2014” no Perfil de Contratante do Concello de Cedeira.  7.- Formalizado o contrato deberase presentar polo contratista o Plan de Seguridade e Saúde da Obra axustado ao Estudio de Seguridade e Saúde do Proxecto para a súa aprobación polo Concello previo informe do Coordinador de Seguridade e Saúde e a súa posterior comunicación á autoridade laboral. Efectuado este trámite procederase á acta de replanteo e inicio da obra.  8.- Comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de Contratos do Sector Público, de conformidade co disposto no artigo 333 do TRLCSP, de Contratos do Sector Público.  9.- Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención e Contratación  10.- ADXUDICACIÓN DA OBRA ' CONTRATACIÓN DE OBRA MELLORA DE CAMIÑOS MUNICPAIS BEREIXO- ERVELLAS E OUTROS. AGADER 2014'  Acordos adoptados:  1.- Adxudicar o contrato de obras "Mellora de camiños municipais: Bereixo-Ervellás e outros. AGADER 2014" por procedemento negociado, a favor da seguinte empresa e coas seguintes condicións: 
- empresa: JOSÉ M. PIÑEIRO LÓPEZ, S.L. 
- prezo: 82.671,60 euros e 17.361,04 euros de IVE, cun total de 100.032,64 euros. 
- prazo: 85 días naturais  2.- Dispoñer o gasto con cargo á partida correspondente do presuposto vixente de gastos.  3.- Notificar a adxudicación aos candidatos que non resultaron adxudicatarios  4.- Notificar ao adxudicatario do contrato, o presente acordo e citalo para a sinatura do contrato que terá lugar o día 14 de maio de 2015 ás 13:30 horas no Concello de Cedeira.  5.- Encargar a PROYFE, S.L., empresa adxudicataria do contrato de servizos de “Redacción de proxectos técnicos, dirección de obras e coordinación de seguridade e saúde das obras do Concello de Cedeira”, a dirección desta obra e coordinación de seguridade e saúde, nomeando director da obra a Don M. N. M. e coordinador de seguridade e saúde a Don Ó. B. G.; e notificar o presente acordo.  Así mesmo, requirir ao Sr. director de obra a comunicación da data e hora prevista para a comprobación do replanteo mediante o modelo facilitado pola Excma. Deputación Provincial, coa suficiente antelación (mínimo 15 días hábiles) para a súa tramitación desde o Concello.  6.- Publicar a adxudicación do contrato de obras “obra "Mellora de camiños municipais: Bereixo-Ervellás e outros. AGADER 2014"” no Perfil de Contratante do Concello de Cedeira.  7.- Formalizado o contrato deberase presentar polo contratista o Plan de Seguridade e Saúde da Obra axustado ao Estudio de Seguridade e Saúde do Proxecto para a súa aprobación polo Concello previo informe do Coordinador de Seguridade e Saúde e a súa posterior comunicación á autoridade laboral. Efectuado este trámite procederase á acta de replanteo e inicio da obra.  
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8.- Comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de Contratos do Sector Público, de conformidade co disposto no artigo 333 do TRLCSP, de Contratos do Sector Público.  9.- Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención e Contratación.  11.- ADXUDICACION DA OBRA ' CONTRATACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DA RUA EZEQUIEL LOPEZ. POS 2015'  Acordos adoptados:  1.- Adxudicar o contrato de obras denominado “Pavimentación da Rúa Ezequiel López. POS 2015” por procedemento negociado, a favor da seguinte empresa e coas seguintes condicións: 
- Empresa: CANARGA, S.L. 
- Prezo: 20.045,46 euros e 4.209,55 euros de IVE, cun total de 24.255,01 euros 
- Prazo: 2 meses  2.- Dispoñer o gasto con cargo á partida correspondente do presuposto vixente de gastos.  3.- Notificar a adxudicación aos candidatos que non resultaron adxudicatarios.  4.- Notificar a CANARGA, S.L., adxudicatario do contrato, o presente acordo e citalo para a sinatura do contrato que terá lugar o día 14 de maio de 2015 ás 12:30 horas no Concello de Cedeira.  5.- Encargar a PROYFE, S.L., empresa adxudicataria do contrato de servizos de “Redacción de proxectos técnicos, dirección de obras e coordinación de seguridade e saúde das obras do Concello de Cedeira”, a dirección desta obra e coordinación de seguridade e saúde, nomeando director da obra a Don M. N. M e coordinador de seguridade e saúde a Don. Ó. B. G.; e notificar o presente acordo.  Así mesmo, requirir ao Sr. director de obra a comunicación da data e hora prevista para a comprobación do replanteo mediante o modelo facilitado pola Excma. Deputación Provincial, coa suficiente antelación (mínimo 15 días hábiles) para a súa tramitación desde o Concello.  6.- Publicar a adxudicación do contrato de obras “Pavimentación da Rúa Ezequiel López. POS 2015” no Perfil de Contratante do Concello de Cedeira.  7.- Formalizado o contrato deberase presentar polo contratista o Plan de Seguridade e Saúde da Obra axustado ao Estudio de Seguridade e Saúde do Proxecto para a súa aprobación polo Concello previo informe do Coordinador de Seguridade e Saúde e a súa posterior comunicación á autoridade laboral. Efectuado este trámite procederase á acta de replanteo e inicio da obra.  8.- Comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de Contratos do Sector Público, de conformidade co disposto no artigo 333 do TRLCSP, de Contratos do Sector Público.  9.- Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención e Contratación.  12.- ADXUDICACIÓN DE OBRA ' CONTRATACIÓN DE ACONDICIONAMENTO DA AREA RECREATIVA NA MAGDALENA. POS 2015'  Acordos adoptados:  
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1.- Adxudicar o contrato de obras denominado “Acondicionamento da área recreativa na Magdalena. POS 2015” por procedemento negociado, a favor da seguinte empresa e coas seguintes condicións: 
- Empresa: VILLASUSO ORTEGAL, S.L. 
- Prezo: 32.100,00 euros e 6.741,00 euros de IVE, cun total de 38.841,00 euros 
- Prazo: 4 meses  2.- Dispoñer o gasto con cargo á partida correspondente do presuposto vixente de gastos.  3.- Notificar a adxudicación aos candidatos que non resultaron adxudicatarios.  4.- Notificar a VILLASUSO ORTEGAL, S.L., adxudicatario do contrato, o presente acordo e citalo para a sinatura do contrato que terá lugar o día 14 de maio ás 12:00 horas no Concello de Cedeira.  5.- Encargar a PROYFE, S.L., empresa adxudicataria do contrato de servizos de “Redacción de proxectos técnicos, dirección de obras e coordinación de seguridade e saúde das obras do Concello de Cedeira”, a dirección desta obra e coordinación de seguridade e saúde, nomeando director da obra a Don M. N. M. e coordinador de seguridade e saúde a Don Ó. B. G.; e notificar o presente acordo.  Así mesmo, requirir ao Sr. director de obra a comunicación da data e hora prevista para a comprobación do replanteo mediante o modelo facilitado pola Excma. Deputación Provincial, coa suficiente antelación (mínimo 15 días hábiles) para a súa tramitación desde o Concello.  6.- Publicar a adxudicación do contrato de obras “Acondicionamento da área recreativa na  Magdalena. POS 2015” no Perfil de Contratante do Concello de Cedeira.  7.- Formalizado o contrato deberase presentar polo contratista o Plan de Seguridade e Saúde da Obra axustado ao Estudio de Seguridade e Saúde  do Proxecto para a súa aprobación polo Concello previo informe do Coordinador de Seguridade e Saúde e a súa posterior comunicación á autoridade laboral. Efectuado este trámite procederase á acta de replanteo e inicio da obra.  8.- Comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de Contratos do Sector Público, de conformidade co disposto no artigo 333 do TRLCSP, de Contratos do Sector Público.  9.- Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención e Contratación.  13.- ASUNTOS VARIOS  Non hai.  E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás catorce horas e trinta e cinco minutos do expresado día. 


