
 
 
ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 27 DE  
OUTUBRO DE 2017 
 
 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
MANUEL PEREZ RIOLA 
MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ 
JOSE CAMILO CASAL GARCIA 
 
AUSENTES: 
 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTOR: 
JORGE MANUEL VIDAL ZAPATERO 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás 10:10 horas do día venres 27 de outubro de 2017, 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 arriba se 
relacionan, actuando como Secretaria a titular da Corporación, dona Ana Velo Ruiz, 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. 
 
 
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE 13.10.2017 
 
Acordos adoptados: 
 
Aprobación do acta da sesión realizada en data 13.10.2017.  
 
 
2. DAR CONTA DAS COMUNICACIÓNS PREVIAS DE OBRAS TRAMITADAS 
 
Acordos adoptados: 
 
2016/U026/000106 Pintado de fachada e cambio de ventanais 
2016/U026/000139 Reparación e pintado de galería 
2017/U026/000121 Pintado da fachada na súa parte traseira 
2017/U026/000122 Reforma de local comercial 
2017/U026/000123 Cambio de ventás exteriores 
2017/U026/000124 Reparación de tellado anexo 
2017/U026/000125 Reparación de tellado 



 
 
2017/U026/000126 Reparación de tellado 
2017/U026/000127 Reparación de fachada e cuberta 
2017/U026/000128 Reparación de tellado 
2017/U026/000129 Pintado exterior de edificio 
2017/U026/000131 Reparación de muro medianero 
2017/U026/000132 Reparación de muro exterior 
2017/U026/000133 Reparación de cuberta 
2017/U026/000134 Reparación de cuberta e fachada 
2017/U026/000135 Acondicionamento interior de vivenda unifamiliar 
2017/U026/000136 Peche de finca con estacas e malla 
2017/U026/000137 Substitución de peche de chapa por peche de bloque 
2017/U026/000139 Reforma de tellado 
2017/U026/000140 Reforma de baños 
2017/U026/000141 Pintado de fachada” 
 
 
3. LICENZA DE EDIFICACIÓN 2017/U022/000002 
 
Acordos adoptados: 
 
1º) Conceder a licenza municipal de edificación solicitada para a actividade de uso comercial – servizos. A 
presente licenza concédese coas condicións citadas no informe técnico de data 03/04/2017. 
 
2º) As obras executaranse de acordo co proxecto autorizado no encabezamento. 
 
3º) Unha vez rematada a obra, segundo o art. 24.2 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e 
da competitividade económica de Galicia, presentarase comunicación previa para o inicio da actividade ou a 
apertura do establecemento, xunto cós datos de identificación da persoa titular e a referencia da 
comunicación previa ou a licenza urbanística que amparou a obra realizada, así como o certificado final de 
obra asinado por técnico competente, e, de ser o caso, a documentación acreditativa do cumprimento dos 
condicionados do título habilítante, xunto cós demais requisitos legalmente establecidos. 
 
4º) Advertir ao propietario/a ou promotor/a 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 documentación de acordo coa lexislación vixente. 
 
De conformidade co disposto no artigo 4.2 da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, 
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 licenza e os planos que se refiran ás condicións 
urbanísticas. 
 
6º) Incluir na notificación do acordo as condicións xerais da licenza aprobadas na sesión ordinaria da Xunta 
de Goberno Local celebrada o 25 de setembro de 2007.” 
 
 
4. LICENZA DE EDIFICACIÓN 2017/U022/000007 
 
Acordos adoptados: 
 



 
 
1º) Conceder a excepcionalidade, en cumprimento do Decreto 29/2010, de Habitabilidade de vivendas de 
Galicia, e dar traslado do acordo á Dirección Xeral do IGVS, das seguintes determinacións das NHV: 
 

- I.B.3.1 Portal 
• I.B.3.1.1 Acceso 
• I.B.3.1.2 Ámbito interior 
• I.B.3.1.3 Áreas de acceso a ascensores e escaleiras 
- I.B.3.2 Escaleiras 
• I.B.3.2.1 Dimensionamiento 
- I.B.3.3 Espazos de comunicación 
- I.B.3.4 Ascensores 

 
2º) Conceder, salvo dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro, a licenza municipal de edificación 
solicitada. 
 
A presente licenza concédese coas condicións citadas no informe técnico de data 17/07/2017. 
 
3º) As obras executaranse de acordo co proxecto autorizado no encabezamento. 
 
4º) Advertir ao propietario/a ou promotor/a que, unha vez rematadas as obras, deberá comunicar ao 
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 documentación de acordo coa lexislación vixente. 
 
De conformidade co disposto no artigo 4.2 da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, 
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 licenza e os planos que se refiran ás condicións 
urbanísticas. 
 
6º) Incluir na notificación do acordo as condicións xerais da licenza aprobadas na sesión ordinaria da Xunta 
de Goberno Local celebrada o 25 de setembro de 2007.” 
 
 
5. NOMEAMENTO DE DIRECTOR DE OBRA E COORDINADOR SEG. E SAÚDE PARA A OBRA "MODIFICADO 
DA MELLORA NA ACCESIBILIDADE E OUTRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL" 
 
Acordos adoptados: 
 
1.- Deixar sen efecto o punto 5º da Xunta de Goberno Local de data 13.10.2017. 
 
2.- Encargar a dirección desta obra e a coordinación de seguridade e saúde a PROYFE, S.L., nomeando 
director da obra a D.ª M.C.L.A., e coordinador de seguridade e saúde D. O.B.G.; e notificar o presente 
acordo. 
 
3.- Notificar á empresa adxudicataria o presente acordo.” 
 
 
6. CONTRATO DE SERVIZOS PARA O CONTROL DE CALIDADE EXTERNO - OBRA DE REPARACIÓN E MELLORA 
BEIRARRÚAS E PAVIMENTACIÓN AV. AREA E RÚA FRAGA IRIBARNE 
 



 
 
Acordos adoptados: 
 
1.- Admitir a proposta presentada. 
 
2.- Adxudicar á empresa 3C CALIDAD Y CONTROL S. COOP. GALEGA o contrato menor de servizos para 
realizar o control de calidade externo da obra “Reparación e mellora nas beirarrúas e na pavimentación de 
Av. Area e Rúa Fraga Iribarne”, polo importe de 5.042,02 € (IVE incluído).  

 
3.- Dar traslado do presente acordo á empresa adxudicataria do control de calidade externo, á Dirección de 
obra e á empresa adxudicataria da execución das obras.” 
 
 
7. SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE PELLETS PARA O POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
 
Acordos adoptados: 
 
1.- Declarar a conformidade co presuposto presentado. 
 
2.- Autorizar, en contía de  importe total de 2.395,80 euros IVE incluido, o gasto que para este Concello 
representa a contratación citada, con cargo á partida correspondente do estado de gastos do Presuposto 
Municipal deste Concello para o exercicio 2017. 
 
3.- Adxudicar, mediante un contrato menor, a CASA Y BAÑO-STARS, S.L.o subministro e instalación de 1 ud. 
de estufa de pellets para o Polideportivo municipal, de acordo co seu presuposto presentado con data 
17/04/2017, e coas seguintes condicións: 
 

• importe total 1 ud.: 1.980,00 € e 415,800 € de IVE (total IVE incluído: 2.395,80 €) 
• características técnicas e melloras segundo o presuposto presentado 
• deberá facturarse indicando o seu lugar de instalación (Polideportivo municipal) 

 
4.- O citado subministro e instalación deberá estar recepcionado antes do día 06/11/2017. 
 
5.- Notificar o presente acordo ao adxudicatario.” 
 
 
8. DAR CONTA DA CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA CONCEDIDA PARA A PROMOCIÓN DO USO DA LINGUA GALEGA 
 
Dase conta á Xunta de Goberno Local da resolución de Alcaldía núm. 465/2017 de data 23.10.2017, que 
literalmente di: 
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Asunto: APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN DA 
SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA CONCEDIDA PARA A PROMOCIÓN DO USO DA LINGUA 
GALEGA 
 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
9. ASUNTOS VARIOS 
 
Non hai. 
 
 



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


