
 

 

 

 

 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN 

EN DATA DEZANOVE DE DECEMBRO DE DOUS MIL DEZASETE 
(Aviso: Diversos puntos da acta foron editados en aplicación da L.O.P.D.) 

 

PRESIDENTE: 

PABLO DIEGO MOREDA GIL 

 

MEMBROS: 

MANUEL PÉREZ RIOLA 

NICOLÁS VERGARA QUINTIANA 

MARIA JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ 

MANUELA LÓPEZ RODRÍGUEZ 

JOSE CAMILO CASAL GARCÍA 

ROBUSTIANO LABRAÑA BARRERO 

LUIS RUBIDO RAMONDE 

ALFREDO VILELA SANTALLA 

PABLO LUIS NEBRIL LÓPEZ 

MARÍA LUISA PÉREZ PRIETO 

ESTHER COUTO LAMIGUEIRO 

ESTEBAN BLANCO GARROTE 

 

AUSENTES: 
 

SECRETARIA: 

ANA VELO RUIZ 

 

INTERVENTOR: 

JORGE MANUEL VIDAL ZAPATERO 

 

Na Consistorial do Concello de Cedeira (A Coruña), ás 18:30 horas do día 19 de decembro de 

2017, reúnese o Concello Pleno en primeira convocatoria, previa convocatoria para os efectos, 

co obxecto de realizar 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 90 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades 

locais, aprobado por Real decreto 2568/1986, para a válida realización das sesións plenarias, 

declara aberta ésta.  

 

 

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 27.09.2017, 

31.10.2017 E 14.11.2017. 

 

 

 

 

De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe 

algunha obxección ás actas das sesións realizadas o 27.09.2017, 31.10.2017 e 14.11.2017. 

 

A Presidencia somete a votación ordinaria a aprobación das actas correspondentes resultando 

aprobadas por unanimidade dos concelleiros presentes. 

 



 

 

 

2. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO TEXTO INICIAL DO CONVENIO 

URBANÍSTICO DE PLANEAMENTO PARA A MODIFICACIÓN PUNTUAL 

NÚMERO 1 DO PLANEAMENTO DE ORDENACIÓN URBANA DE CEDEIRA  

 

Intervén o Sr. Alcalde e di: Mediante Decreto da Alcaldía nº 273/2016 de data 07 de xuño 

delégase na Concelleira-Delegada de Urbanismo e primeira Tenente de Alcalde D.ª María José 

Rodríguez Pérez todas as competencias atribuídas á Alcaldía en relación con todos os actos 

administrativos relacionados co expediente de Modificación Puntual do Planeamento Xeral de 

Ordenación Urbana de Cedeira, por motivo de abstención do Alcalde. 

 

De conformidade co previsto no artigo 96 do Regulamento de Organización, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de 

novembro, nos supostos nos que, de conformidade co establecido no artigo 76 da Lei 7/1985, 

do 2 de abril, de Bases do Réxime Local, algún membro da Corporación deba absterse de 

participar na deliberación e votación, deberá abandonar o Salón de Sesións mentras se discuta 

e vote o asunto, debendo a Primeira Tenente de Alcalde, Dona María José Rodríguez Pérez, 

asumir a presidencia da sesión. 

O Sr. Alcalde abandona o Salón de Sesións asumindo a presidencia da sesión a Primeira 

Tenente de Alcalde, Dona María José Rodríguez Pérez. 

Pola Secretaria dase lectura ó ditame da Comisión Informativa de Urbanismo de data 14 de 

decembro de 2017, que di: 

“Vista a Proposta da Concelleira-Delegada de Urbanismo de data 11.12.2017 que dí: 

 

“Resultando que en data 11.03.2016 D. X,X,X,, en nome da compañía mercantil “Alquilandia 

S.L.” como administrador único, presenta escrito no que solicita o inicio e tramitación polo 

Concello da Modificación Puntual do vixente Planeamento Xeral de Ordenación Urbana de 

Cedeira, co obxecto de modificar a clasificación do solo, usos e parámetros urbanísticos da 

parcela sita na estrada C-566/Avenida de Castelao con referencia catastral X.X.X. e unha 

superficie de 3.323 m², incorporando o uso comercial en edificación exclusiva, nos termos que 

resultan da proposta adxunta,  e se acorde o interese público, conveniencia, oportunidade e 

posibilidade legal da citada modificación, 

 
Resultando que na mesma data preséntanse por D. X.X.X., como arquitecto representante de 

Monteoliva Arquitectura S.L.P., dous exemplares en papel e dous exemplares en soporte dixital 

da modificación puntual do Planeamento Xeral de Ordenación Urbana de Cedeira, cuxo contido 

é Borrador do planeamento e Documento Ambiental Estratéxico para a súa tramitación, 

solicitando o inicio da Avaliación Ambiental Estratéxica Simplificada,  

 
Resultando que mediante Decreto da Alcaldía nº 273/2016 de data 07 de xuño delégase na 

Concelleira-Delegada de Urbanismo e primeira Tenente de Alcalde Dª. María José Rodríguez 

Pérez todas as competencias atribuídas á Alcaldía en relación con todos os actos administrativos 

relacionados co expediente de Modificación Puntual do Planeamento Xeral de Ordenación 

Urbana de Cedeira, por motivo da abstención do Alcalde, 

 
Visto o expediente tramitado para a redacción e aprobación do Convenio Urbanístico a través do 

cal se concerta entre o Concello, como titular da potestade de planeamento, e o administrador da 

mercantil titular da parcela afectada, unha solución de ordenación para dita parcela e o seu 

entorno inmediato, 

 
Resultando que en data 25.04.2017 remítese a proposta do borrador do convenio ao 

administrador da mercantil “Alquilandia, S.L.” para que no prazo de quince días manifeste a súa 

conformidade á mesma, 

 



 

 

 

Resultando que en data 28.04.2017 ten entrada no rexistro do Concello escrito do administrador 

de “Alquilandia, S.L.” polo que manifesta a súa conformidade coas condicións fixadas na 

proposta de Convenio,  

 
Resultando que en cumprimento do establecido no artigo 401 do Decreto 143/2016, de 22 de 

setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de 

Galicia, concedese trámite de audiencia por un prazo de quince días hábiles ós propietarios de 

terreos afectados, total ou parcialmente, pola formalización do convenio, ou titulares de dereitos 

afectados pola modificación puntual, para que poidan manifestar a súa opción de adherirse ó 

convenio, ou presentar as alegacións que correspondan en defensa dos seus dereitos e intereses, 

remitíndoselles adxunto o texto do Convenio, 

 
Resultando que as alegacións presentadas, de acordo co informado polo técnico redactor  da 

modificación puntual en data 10.08.2017, afectan á Modificación Puntual nº 1 do PXOU de 

Cedeira, non ao convenio remitido polo Concello, debendo nese intre administrativo 

circunscribirse as alegacións ao convenio, polo que se entende que se ben parte das alegacións 

poden ser atendidas incorporándose á Modificación Puntual no momento posterior a súa 

exposición pública, neste intre non procede atendelas.  

 
Visto o informe da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo do 22.08.2016 no 

que se indica que a modificación pretendida xustifica as razóns de interese público esixidas polo 

artigo 83.1 da Lei do Solo de Galicia, 

 
Vistos os informes técnicos emitidos en relación á modificación puntual nº 1 do PXOM de data 

30.06.2016 e 25.09.2017, e visto o informe técnico emitido en relación ao borrador do texto do 

convenio urbanístico de planeamento para a modificación puntual nº 1 do PXOU, de data 

22.11.2017, 

 
Visto o informe de Secretaría de data 17.11.2017, favorable con observacións,  

 
Visto o informe de Intervención de data 30.11.2017, favorable con salvidades, 

 
Resultando que de conformidade co artigo 47.2.ll) da Lei de Bases do Réxime local o texto 

inicial do Convenio debe ser aprobado pola maioría absoluta do número legal de membros da 

Corporación para a súa validez, 

  
Polo exposto propoño ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 

 
Primeiro.- Aprobar o texto inicial do Convenio Urbanístico de Planeamento para a Modificación 

Puntual Número 1 do Planeamento de Ordenación Urbana de Cedeira que figura como anexo do 

presente acordo. 

 
Segundo.- Someter o texto inicial do Convenio urbanístico a información pública durante un 

prazo de un mes, mediante anuncio no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior 

difusión na Provincia. A información pública deste convenio urbanístico realizarase no 

procedemento da modificación puntual nº 1 do Planeamento de Ordenación Urbana de Cedeira, 

incluíndose o texto íntegro do convenio na documentación sometida a información pública 

propia do procedemento de aprobación da modificación puntual. 

 
Terceiro.- Notificar este acordo a Alquilandia S.L. requerindolle para a suscripción do texto 

inicial do convenio no prazo de quince días hábiles seguintes á aprobación inicial da 

modificación puntual nº 1 do PXOM. 

 
Non obstante, o Pleno do Concello acordará o que estime oportuno.”  



 

 

 

 

A Comisión, por catro votos a favor, do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e de ANOVA (un), e 

tres abstencións do PP, acorda ditaminar a devandita proposición favorablemente e propoñer ao 

Pleno a súa aprobación. 

 

      

ANEXO 

 

PROPOSTA DE CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMENTO 

PARA A MODIFICACIÓN PUNTUAL NUMERO 1 DO PLAN XERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA DE CEDEIRA 

 

En  Cedeira, a         de       de dous mil dezasete 

 

R E U N I D O S :  

Dunha parte: 

Dª. MARIA XOSÉ RODRÍGUEZ PEREZ, na súa calidade de Concelleira – Delegada de 

Urbanismo do Concello de Cedeira, asistido de Dª Ana Velo Ruiz, Secretaria da Corporación, 

que dá fe deste acto no exercicio da función de fe pública, de conformidade co que dispón o 

artigo 2 h) do Real decreto 1174/87, de 18 de setembro, regulador do Réxime xurídico dos 

funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. 

Doutra parte: 

D. X.X.X., maior de idade, con domicilio na rúa X.X.X., veciño de X.X.X, X.X.X. e DNI 

X.X.X.. 

 
     I N T E R V E Ñ E N :  

 

A primeira, en nome e representación do Concello de Cedeira, ao abeiro do establecido no 

artigo 21.1.b) da Lei 7/1985 de 2 de abril, de bases do réxime local, mediante delegación 

efectuada mediante Decreto da Alcaldía nº 273/2016 do 07 de xuño,  

 
O segundo, intervindo en nome da compañía mercantil “Alquilandia S.L.”, como administrador 

único de dita empresa e titular da parcela X.X.X., situada en Cedeira. 

 

Ambas partes, na condición na que interveñen, recoñécense coa capacidade legal necesaria para 

formalizar o presente convenio urbanístico, que se tramitará de conformidade co disposto no 

Título VII da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia (en adiante LSG) e no Título VII 

do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 

10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 

A estes efectos,  

 

E X P O Ñ E N :  

 
PRIMEIRO.- Que o Planeamento Xeral vixente no concello de Cedeira está constituído polo 

Plan Xeral de Ordenación Urbana, con data de 25 de Xaneiro de 1.995, e publicado no Boletín 

Oficial da Provincia con data 15 de Abril de 1.995. 

 
SEGUNDO.- Que o Concello de Cedeira iniciou a revisión do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal no ano 2008, e que dito documento aínda non acadou a súa Aprobación Inicial. Os 

cambios lexislativos acontecidos dende entón obrigarán á adaptación do documento en contidos 

e tramitación á nova lei 2/2016 LSG e á aplicación do seu Regulamento. 



 

 

 

 
TERCEIRO.- Que a parcela citada consta identificada catastralmente coa referencia X.X.X. , 

ten unha superficie gráfica segundo o Catastro de 3.323 m². 

 

CUARTO.- Que o expoñente, ao amparo do disposto no artigo 165 da LSG, onde se di que “Os 

órganos pertencentes ás administracións públicas poderán subscribir, sempre no ámbito das 

súas respectivas competencias, convenios urbanísticos entre si e con persoas públicas ou 

privadas, co obxecto de colaborar e desenvolver de xeito máis eficaz a actividade urbanística.”, 

propón  a tramitación dunha Modificación Puntual do PXOU hoxe vixente, co obxecto de que 

se modifique a clasificación do solo, dos usos e os parámetros urbanísticos actuais da parcela en 

cuestión, incorporando o Uso Comercial en edificación exclusiva, nos termos que resultan da 

proposta adxunta, que conlevará a adaptación do límite de solo urbano existente, incluíndo un 

ámbito duns 26.400m² que se atopa hoxe regulado baixo a ordenanza “BD” de Solo Urbano de 

núcleo rural de edificación residencial de baixa densidade. 

 
QUINTO.- Que a efectos de xustificar as razóns de interese público da Modificación Puntual 

proposta, sinálase: 

Que permitirá a introdución de actividade económica no tecido urbano (art. 27 da 

Lei 13/2010, de comercio interior de Galicia), polo reforzo deste tecido con este 

uso comercial. 

Que o novo planeamento permitirá un mellor axuste do planeamento coa realidade 

existente. 

Neste sentido, a vila de Cedeira atópase cunha realidade difícil de resolver se non é coa 

actuación sobre os instrumentos de planeamento vixentes. 

 
SEXTO.- Que a Lei de Comercio Interior de Galicia sinala que con carácter xeral, o 

planeamento xeral de ordenación municipal de cada concello ordenará especificamente os usos 

comerciais, garantindo unha axeitada protección dos entornos urbanos que asegure a necesaria 

accesibilidade de toda a poboación a unha oferta comercial suficiente e á protección do medio 

ambiente. Igualmente, indica que a ordenación territorial e urbanística, ao ordenar os usos 

comerciais, destinará solo axeitado e suficiente para atender as necesidades da poboación, 

prestando especial atención á densidade comercial, intentando corrixir o equilibrio do territorio. 

 
SÉTIMO.- Que de acordo ao disposto na Sección 2ª do Capítulo III do Título II da LSG 

2/2016, a formulación do planeamento corresponde ao Concello correspondente, debendo 

constar este Organismo Público como promotor e impulsor da modificación puntual referida 

neste documento. 

 
Para a mellor consecución dos obxectivos propostos, ambas partes acordan subscribir o presente 

convenio urbanístico de planeamento, de conformidade coas seguintes: 

 

E S T I P U L A C I Ó N S  

 

PRIMEIRA.-  OBXECTO DO CONVENIO 

 
O presente Convenio Urbanístico ten por obxecto, de conformidade co disposto no artigo 165 da 

LSG, concertar entre o Concello de Cedeira e o administrador da compañía mercantil titular da 

parcela descrita no Expoñendo terceiro, unha solución de ordenación para a parcela en cuestión 

e o seu entorno inmediato tal e como se define na proposta adxunta denominada 

“MODIFICACION PUNTUAL Nº 1 DO PGOU1995 DE CEDEIRA, Documento de aprobación 

inicial, novembro 2016”, cuxo redactor resulta MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P., con 

data de entrada 19/1/2017  (rexistro número 0284), así como colaborar e desenvolver de xeito 

máis eficaz a actividade urbanística para a modificación puntual do Plan Xeral no ámbito 

descrito. 



 

 

 

 

Os traballos realizados á data de 24.03.2017 por MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 

consisten na documentación necesaria para a APROBACIÓN INICIAL da referida 

Modificación Puntual (1 Fase) valorándose en 4.500,00 euros (sen IVE). En virtude do presente 

convenio a compañía mercantil “Alquilandia S.L.” DONA con carácter irrevocable ao Concello 

de Cedeira a propiedade de ditos traballos. 

 

SEGUNDA.-  COMPROMISOS ASUMIDOS POLO CONCELLO 

 

O Concello de Cedeira comprométese a impulsar, na esfera das súas estritas competencias, a 

formulación da solución urbanística pactada no presente Convenio Urbanístico. 

 
Dita Ordenación Detallada responderá ás necesidades de interese público e problemática  

expostas neste convenio en relación á actividade terciaria comercial descrita nos expoñendos 

deste convenio, e nos documentos anexos a el, mais salvagardando o interese xeral e público no 

contexto da potestade municipal planificadora e o cumprimento da legalidade territorial e 

urbanística.  

 
A tal efecto o Concello comprométese a contratar os traballos para continuar a tramitación da 

Modificación Puntual número 1 do PXOU do Concello de Cedeira (fases de contestación das 

alegacións e de entrega do documento de aprobación provisional e definitiva) mediante contrato 

de servizos tramitado conforme ó establecido no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de 

novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, e no 

Regulamento aprobado polo Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, e demais normativa de 

aplicación.  

 

Estímase o seguinte orzamento para a contratación polo Concello de Cedeira das restantes fases 

da redacción e tramitación da Modificación Puntual do PXOU: 

MODIFICACIÓN PUNTUAL:  

2. FASE. CONTESTACIÓN DAS ALEGACIÓNS: 1.000,00€ 

3.FASE. ENTREGA DO DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL E DEFINITIVA: 

4.500,00€ 

TOTAL: 5.500,00€ 

IVE (21%): 1.155,00€ 

ORZAMENTO TOTAL: 6.655,00 € 

 

O importe dos gastos e honorarios que deriven da contratación polo Concello da redacción e 

tramitación da Modificación Puntual do PXOU de Cedeira serán patrocionados por 

“Alquilandia S.L.”, como titular da parcela identificada no expoñendo terceiro, na forma 

establecida na cláusula seguinte. 

 
No suposto de que sexan necesarios otros documentos distintos dos anteriormente sinalados  

(traballos topográficos, arqueolóxicos, avaliación ambiental estratéxica ordinaria, etc) os 

mesmos serán contratados polo Concello de Cedeira e patrocinados pola mercantil “Alquilandia 

S.L.”. 

 
Así mesmo o Concello préstase a manter cantas reunións e comunicacións sexan necesarias cos 

propietarios afectados ao obxecto de facilitar o intercambio de información en aras dunha 

ordenación que satisfaga o interese xeral durante o proceso de planificación da Modificación 

Puntual. 

 

TERCEIRA.- COMPROMISOS ASUMIDOS POLO TITULAR DO TERREO 

IDENTIFICADO NO EXPOÑENDO TERCEIRO 

 



 

 

 

“Alquilandia S.L.”, como titular da parcela identificada no expoñendo terceiro e D. X.X.X. 

como seu Administrador único comprométense a patrocinar conforme o artigo 24 da Lei 

34/1988, de 11 de novembro,  os gastos e honorarios que pola tramitación da Modificación 

Puntual número 1 do PXOU de Cedeira se deriven. 

 
A tal efecto “Alquilandia S.L.”, como titular da parcela, e D. X.X.X. como seu Administrador 

único, comprométense a entregar a favor do Concello de Cedeira a cantidade de SEIS MIL 

SEISCENTOS CINCUENTA E CINCO EUROS (6.655,00 €), IVE engadido, en concepto de 

PATROCINIO, que se ingresará unha vez aprobado polo Pleno do Concello o texto inicial do 

convenio e sexa éste suscrito polas partes. 

 

O Concello iniciará a contratación dos traballos unha vez se faga efectivo o patrocinio sinalado 

no parágrafo anterior. 

 
No suposto de que finalmente non se faga efectivo o  referido patrocionio o convenio 

entenderase automaticamente resolto. 

 
No suposto de que non se chegue a tramitar algunha das fases relacionadas na cláusula segunda 

procederáse polo Concello á devolución a “Alquilandia S.L.” das cantidades correspondentes as 

fases non executadas.  

 
Resultando que na estipulación primeira do presente convenio indícase que a proposta de 

“MODIFICACION PUNTUAL Nº 1 DO PGOU 1995 DE CEDEIRA, Documento de 

aprobación inicial, novembro 2016”, foi redactada por MONTEOLIVA ARQUITECTURA, 

S.L.P., a mercantil “ALQUILANDIA S.L.” declara que no mantén na actualidade vínculo 

contractual de ningún tipo con MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. en relación ao 

presente expediente de tramitación da redacción e tramitación da Modificación Puntual do 

PXOU de Cedeira. 

 
CUARTA.-  NATUREZA 

 
O presente Convenio, de carácter xurídico administrativo conforme o artigo 166 da LSG, e co 

alcance estipulado no artigo 165 da devandita Lei, incorporarase integramente ó documento de 

aprobación inicial da Modificación Puntual nº1 do PXOU de Cedeira. 

 

QUINTA.- AFECCIÓN  E SUBROGACIÓN 

 

Os compromisos e obrigas asumidos pola propiedade neste convenio serán considerados obrigas 

inherentes aos terreos e aos dereitos edificables que como consecuencia da aprobación dos 

correspondentes instrumentos de planeamento se xerase en aqueles, polo que de se producir a 

transmisión dos terreos, o adquirente subrogarase nos mencionados compromisos e obrigas. 

 

A estes efectos, no documento que acredite a transmisión deberase recoller unha cláusula na que 

declare de xeito expreso a subrogación do novo titular nas obrigas que se derivan do presente 

documento. 

 

Calquera transmisión da propiedade deberá ser comunicada  polo novo titular ao Concello de 

Cedeira, dentro dos 15 días seguintes a aquel en que teña lugar, aportando a documentación 

pública que acredite a titularidade. 

 

SEXTA.- FORMALIZACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO CONVENIO  

 

En canto á formalización e perfeccionamento do presente convenio estarase ó disposto no artigo 

168 da LSG e nos artigos 401 e 402 do Regulamento da LSG. 



 

 

 

 

En consecuencia, o convenio perfeccionaráse desde a súa sinatura, que deberá realizarse dentro 

dos quince días seguintes á notificación da aprobación e ratificación do texto definitivo do 

convenio polo Pleno do Concello de Cedeira como documento incorporado ao expediente de 

Modificación Puntual nº 1 do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Cedeira. 

 
Transcorrido o prazo anterior sen que o convenio fora asinado quedará sen efectos. 

 
A formalización deberá realizarse en documento administrativo, sen prexuízo do dereito de 

calquera das partes a solicitar a súa elevación a escritura pública, sendo os gastos da devandita 

elevación a cargo de quen o solicite. 

 

No caso de que finalmente non se aprobe o cambio do  planeamento, o convenio entenderase 

automaticamente resolto, sen que poida comportar enriquecemento inxusto de ningunha das 

partes. 

 

        A N E X O S :  

 

Anexo I.-Plano de Zonificación da Modificación Puntual nº1 na súa fase de Aprobación Inicial. 

 

Anexo II.-Parámetros urbanísticos obxectivo da parcela terciaria 

 

Lido o presente documento e en proba de conformidade, asínase por triplicado exemplar  no 

lugar e data indicadas no encabezamento, do que eu, como Secretaria xeral, dou fe. 

A Concelleira-Delegada de Urbanismo 

 

 

Asdo: Dª María José Rodríguez Pérez 

 

 

 

 

Asdo.: D. X.X.X. 

(EN REPRESENTACIÓN DE ALQUILANDIA, 

S.L. ) 

  

A Secretaria 

 

Asdo: Ana Velo Ruiz 



 

  CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) 
           Teléfono: 981 48 00 00  -  Fax:  981 48 25 06 

  C.I.F.: P-1502200-G  

 

 

 

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do Concello de Cedeira 
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ANEXO I.  

PLANO DE ZONIFICACIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1 NA SÚA FASE DE 

APROBACIÓN INICIAL 

 

 

 

ANEXO II.  

PARÁMETROS URBANÍSTICOS OBXECTIVO DA PARCELA TERCIARIA 

A ordenación detallada que se presente para a parcela de uso terciario, da que é titular a empresa 

“Alquilandia S.L.”, da que é administrador único o asinante deste convenio, dará cumprimento 

aos seguintes parámetros obxectivos, os cales só poderán ser modificados xustificadamente, e 

que en calquera caso garantirán unha ocupación mínima en planta de 1.500m² de uso comercial: 

 USO PRINCIPAL:  

-Comercial en categoría 5ª 

 USOS PERMITIDOS 

-Comercial 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoría. 

-Hosteleiro. Todas as categorías 
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-Artesanal e Industrial 1ª, 2ª e 3ª categoría 

-Oficinas, despachos, xestión e administración. Todas as categorías 

-Deportivo. Todas as categorías. 

 TIPOLOXÍA 

-Edificación aberta, illada ou agrupada. 

 ALIÑACIÓNS E RASANTES 

-As sinaladas no plano de ordenación correspondente. 

 CONDICIÓNS DE APROVEITAMENTO E VOLUMETRÍA 

-Parcela esixible: 1.500 m² 

-Fronte mínimo da parcela: 12m 

-Modo de fixar o aproveitamento: 

 Ocupación: 65% da parcela neta. 

 Recuamento a lindeiros: 3m 

 Altura máxima sobre rasante: B+I 

 Altura máxima de cornixa 7,50m. 

 Fondo máximo edificable: Non se fixa 

 Superficie máxima de teito edificable: Non poderá exceder o valor 

resultante de multiplicar a superficie ocupable polo número de alturas 

permitidas. 

 Sotos e semisotos: autorízanse no interior da proxeción vertical da 

planta baixa. 

 Admítese o aproveitamento en baixocuberta sempre que non se supere a 

superficie máxima de teito edificable. 

 OBRAS PERMITIDAS 

-Tódalas descritas na normativa do PXOU de Cedeira, co gallo de levantar una edificación, 

consolidala, conservala, mellorala ou adecuala dalgún xeito ós obxectivos da presente 

ordenanza, así como as demolicións que sexan precisas. 

 CONDICIÓNS ESTÉTICAS 

-Permítese a instalación de soportes publicitarios dentro da parcela, sobre poste ou outro tipo de 

elemento de comunicación, mais sempre evitando superar a altura máxima de cornixa, e cunha 

fronte inferior ao 20% da fronte da parcela sobre a que se sitúe. 
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-Todos os paramentos exteriores do edificio terán tratamento de fachada, non admitíndose 

medianeiras vistas que non posúan acabado acorde ao resto do edificio. 

-Co obxectivo de acadar certa homoxeneidade no entorno URTE, evitaranse os materiais de 

acabado reflectante ou espellado, salvo excepción debidamente xustificada. 

-A fin de favorecer a transición entre a ordenanza URTE e o solo de núcleo rural ou rústico, 

deberá incorporarse unha fieira de árbores no viario público que limita coa zona de solo urbano 

regulamentada pola ordenanza URTE. Os elementos arbóreos deberán ser autóctonos, 

pertencentes a especies propias da zona (ameneiro, salgueiro, loureiro, etc...), que deberán 

dispoñerse evitando o apantallamento visual. 

 DETERMINACIÓNS PARTICULARES 

-As edificacións colindantes poderán acaroarse cando se presenten en proxecto unitario ou 

cando exista acordo documental e rexistral entrámbalas dúas propiedades. En calquera caso, de 

non executarse as edificacións ao unísono, a medianeira deberá recibir tratamento de fachada, 

tal e como se indica no punto anterior. 

-As edificacións adosadas poderán comunicarse entre si mediante proxecto único, aínda que se 

atopen en parcelas colindantes diferentes non agrupadas rexistralmente. 

 

A Sr. Rodríguez Pérez di: Antes de que empecemos o debate sobre este tema, gustaríame facer 

unha pequena introdución. O grupo de goberno decidimos iniciar a tramitación desta 

modificación puntual única e exclusivamente pensando no interese xeral, a creación de postos 

de traballo no noso Concello, por certo, como acaba de lernos a Secretaria na proposta, obra no 

expediente informe da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo do 22 de 

agosto de 2016, no que se indica que a modificación pretendida xustifica as razón de interese 

público esixidas polo artigo 83.1 da Lei do Solo de Galicia. Pensamos que para calquera que 

forme parte desta corporación municipal a posibilidade de impulsar a creación de postos de 

traballo debe ser sempre algo prioritario. Os representantes políticos dun concello estamos 

obrigados a traballar e buscar sempre o ben común, o interese xeral e nunca debemos actuar 

guiados por intereses partidistas nin particulares. Falaba de tramitación da modificación porque 

en realidade ese é o papel do Concello en calquera modificación do planeamento urbanístico, a 

última palabra ou quen autoriza en último término é a Xunta de Galicia. No Plan Xeral en 

vigor deste concello, do 1995, a clasificación da parcela obxecto deste convenio é solo urbano 

de núcleo rural de edificación residencial de baixa densidade. A modificación que se propón 

permitiría cambiar o uso residencial polo comercial. Non é un asunto novo para este Concello, 

no mandato anterior o goberno do Partido Popular intentou tramitar sen éxito a mesma 

modificación. Naquel momento non a puideron traer a pleno, retirárona no último momento, 

por non contar cos informes favorables preceptivos dos técnicos municipais. Unha 

modificación puntual dun plan Xeral de Urbanismo a nivel técnico e incluso administrativo 

non é un tema sinxelo e o procedemento para a súa tramitación tampouco, e nós, o grupo de 

goberno, seguindo as pautas establecidas polos técnicos municipais, o que propoñemos agora 
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ao pleno sería o primeiro paso para iniciar a tramitación deste expediente de modificación 

puntual.  O documento que imos someter a votación hoxe é un convenio, un acordo entre o 

Concello e a propiedade da parcela, Alquilandia, S.L, mediante o que o Concello asume 

impulsar, xustificado polo interse xeral, a tramitación da modificación urbanística e a 

propiedade é quen a patrocina. A modificación urbanística en sí, a ordenación específica para o 

cambio de uso de residencial a comercial, sería obxecto doutro pleno sempre e cando neste o 

convenio saia adiante por maioría absoluta especial. Decidimos traer a pleno primeiro o 

convenio e con posterioridade a modificación urbanística por unha cuestión práctica. Xa dixen 

antes que toda a tramitación destes temas é moi laboriosa e como dependemos do que saia 

hoxe na votación, si o convenio non sae adiante aforramos moito tempo e traballo ao non ter 

que continuar coa tramitación. Agora agradeceríamos ao Partido Popular que explicara a súa 

postura. 

Aberto o turno de intervencións o Sr. Rubido Ramonde di: A nosa postura está explicada 

públicamente. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Pois arguméntea, si fai o favor. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Imos votar que non. Aquí o tema dos postos de traballo, non hai 

proba documental de que Eroski vaia crear trinta e cinco empregos por encima dos existentes. 

Non é a mesma modificación. Non son as mesmas circunstancias. E vostedes, eu creo que de 

forma reiterada, e nos programas está, que ían levar a cabo unha revisión xeral de todo o Plan 

de Urbanismo de Cedeira do ano 95. Hai uns traballos previos que tiveron un coste altísimo e 

agora atopámonos un particular, e non estamos dispostos a que unha empresa particular 

poida… esa previsión urbanística que está nese documento, que está ahí, e que costou moitos 

cartos, cando a día de hoxe non sabemos se dentro desa previsión a propiedade deste particular 

saería desfavorecida. Polo tanto, en principio, podemos pensar que se trata de evadir ese 

planeamento que, por certo, sería xeral de toda Cedeira. E tamén por motivos do autor do 

proxecto de planificación urbanística de Cedeira, que está ahí, que veña sendo o mesmo agora 

que redacta este proxecto puntual, entendemos que deixa tocada totalmente a neutralidade. A 

neutralidade está perdida. A neutralidade do Sr. X.X.X. con respecto á redacción do plan de 

urbanismo que acepta él e o seu equipo foi, de algunha maneira, o que iba a decidir o destino 

das propiedades dos cedeireses, ahora está ao servicio dun particular. A neutralidade deste 

señor e a neutralidade do plan de urbanismo queda tocada totalmente. E finalmente, que non 

está resolta tampouco a cuestión de compatibilidade.  

A Sra. Rodríguez Pérez di: Está nos informes. 

O Sr. Rubido Ramonde continúa: Isto sin prexuízo de que no seu día, cando avance máis o 

trámite do procedemento este, expoñamos razóns de desenvolvemento local. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Imos ver, agradézolle as súas explicacións, pero temos que deixar 

claros bastantes puntos. Para empezar, o único plan xeral en vigor deste Concello é o plan do 

1995, e a pretendida revisión do plan que se intentou levar a cabo no ano 2008, e Manolo, o Sr. 

concelleiro Manolo, se non estou engañada foi no 2008 cando se contrataron os traballos para a 

elaboración dun novo PXOM, e se contratou a esta empresa, á empresa Monteoliva. Consta 

nos informes, porque ademáis eu pedínllelos aos técnicos aquí presentes, así como ao 

arquitecto, informes con respecto á incompatibilidade, consta nos informes técnicos que non 

hai incompatibilidade ningunha porque o contrato que se fixo no 2008 con Monteoliva está 
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extinguido e en proceso de liquidación aínda. Pero este tema aínda dá para máis. É dicir, non 

me parece moi válido nin moi correcto que vostedes mezclen a Monteoliva coa revisión do 

plan que se intentou facer en 2008, entre outras razóns, porque no seu mandato, incluso falando 

dos cartos que se puideron gastar no tema da tramitación, cartos que proviñan dunha 

subvención da Xunta para a elaboración de plans xerais e que no seu mandato quedaron ahí. É 

dicir, por todo o que estaba tratado, o suposto plan que se iniciou a tramitación no 2008, no 

2013 tiña que estar aprobado definitivamente. No 2013 estaba gobernando vostede, estaba o 

Partido Popular, casi estaba gobernando vostede. Estaban gobernando vostedes, e deixaron 

morrer ese intento, porque ao final quedou en intento, nin siquera houbo aprobación incial dese 

plan. Entón ese plan non existe. O único plan que existe é o de 1995, por desgracia para o 

Concello de Cedeira creo eu. Aínda que o outro día explicábanos o arquitecto que agora había 

concellos que solo funcionaban a golpe de modificacións, que había distintas teorías todo de 

arquitectos e urbanismo, pero dá igual. Eu sí creo que deberíamos ter un plan xeral de 

ordenación municipal novo e actualizado. E evidentemente non o temos. Precisamente de ahí 

que necesitemos, como é neste caso, polo interese xeral, insisto, e pola creación de postos de 

traballo. E dame igual que sexan 35 que 15. Creo que é igual interese xeral para este concello, 

pero bueno. Ao que iba. O plan solo hai o do 95, e a única posibilidade de darlle un uso 

comercial a esa parcela é unha modificación puntual do plan que temos. Non temos outro. Ese 

é o tema. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Bueno, unha precisión. Nosoutros non asumimos para nada os 

contidos do proxecto que hai ahí. O pouco que puidemos coñecer estamos en contra. Entón 

nós, obviamente, nunca o levamos no programa. Vostedes o levan no programa… 

A Sra. Rodríguez Pérez di: ¿Refírese ao plan xeral? Pero é que nós, ningún dos que estamos 

aquí representados a día de hoxe levaba…, a ver, todos poderíamos levar na nosa propaganda 

electoral temas de plan xeral porque é necesario para este Concello. Iso xa o temos falado no 

mandato anterior. Pero eu en ningún momento asumín o que xa había feito no seu momento, o 

que se fixera no 2008. ¿Quén o asumeu? Non o asumeu absolutamente nadie. E é máis, a día 

de hoxe, nós non puidemos poñenos coa tramitación de ningún plan xeral porque non temos 

cartos para pagalo. Porque a subvención deixárona perder no seu mendato. ¿De dónde sacamos 

para pagalo? 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: ¿Cómo que a deixamos perder? 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Sr. Luis Rubido, deixárona perder. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Entérese cos técnicos. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Xa me entero. Xa estou enteradísima. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Hai unha comunicación da Xunta dicindo que quedaba suspendida 

a subvención, que se volvería a rehabilitar no ano 2017. De modo que non se perdeu nada. 

Sigue ahí. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Sí, pero o que queda. Non queda para iniciar un plan xeral desde 

antes da aprobación inicial. Non queda. Para nada. 
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O Sr. Rubido Ramonde di: Eu ata agora non souben dunha declaración contra ese proxecto. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Nin contraria nin a favor. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: O grupo socialista estábanos reiterando por qué non se sacaba 

adiante ese proxecto. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Pero está vostede mezclando o mandato anterior con este, e creo 

que non é a cuestión.  

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Tabula rasa. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Claro. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Oxalá puideramos facer nosoutros o mesmo. Bueno, eu volvo a 

decir o que hai. Sen prexuízo dos argumentos que imos poñer de carácter de desenvolvemento 

local, que entendemos que a vía non é esa, en cuestión urbanística, xa digo, queda totalmente 

en dúbida o proxecto que está aí. Non hai neutralidade xa por parte do Sr. X.X.X., que foi o 

que o redactou. E que agora vostedes ignorando e que lles dá igual. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: A quen lles deu igual foi a vostedes. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: O que me gustaría saber é si meténdose por esta porta evita a 

previsión que hai realmente nese proxecto. Se é máis desfavorable para o propietario que 

promove todo isto. Nestas circunstancias nós non imos votar a favor. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: De acordo, vostedes non van a votar a favor, xa o dixeron, 

anunciárono na prensa e demáis. Pero, insisto, non vaia polo tema do plan xeral porque nós 

non puidemos levar adiante ningún plan xeral, unha, porque non tiñamos cartos e outra, porque 

non temos… É dicir, eu non sei de onde saca vostede que porque había xa traballos previos 

feitos, ¿por qué íbamos a ter que aproveitalos? Non entendo porqué. ¿A santo de qué? Eso o di 

vostede, non o digo eu nin o dixemos nós en ningún momento. E, aparte, está metendo vostede 

polo medio a un estudio de arquitectura que no seu momento foi contratado para un traballo 

determinado e agora tivo contactos co particular, co propietario, coa empresa propietaria da 

parcela e fixo un traballo de modificación. Pero creo que tampouco se merece esa empresa, nin 

ningunha outra, acusala de nada extraño. Eles traballan no momento que se lles encarga un 

traballo, e punto, xa está. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Non se trata diso. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Home, está dicindo que está mezclando, que si que clasificación 

fixo no seu momento, que non sei qué, que non sei canto. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Non, non, non 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Os traballos de Monteoliva do 2008 eu non os coñezo. 
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O Sr. Rubido Ramonde di: Bueno, pois é unha novidade. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Eu persoalmente non os coñezo. Para nada. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Entón qué pensaban, ¿volver a contratar a partir de cero? 

Perdóname. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Perdónoche o que queiras. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Pero véxote moi inmadura neste tema. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Non. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: No tema político. Parece que non o tiñades claro. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Inmaduro véxovos a vós. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Parece que non tiñades claro eso que poñiades nos programas. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Non é verdade. Non é verdade o que estás dicindo, en absoluto. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Bueno, a próxima vez traio os programas.  

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Non, non. Nun programa podes anunciar que queres un plan xeral, 

repito, porque o plan xeral de 1995 está caducado, obsoleto, non adaptado…. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Caducado non está, está en vigor. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: En vigor, perdón, pero non está adaptado á nova normativa en 

absoluto. 

 

O Sr. Vilela Santalla di: Cando nosoutros estivemos gobernando, que estaba o plan ese de 

Monteoliva, a nosoutros comunicousenos desde a Xunta que estaban redactando unha nova Lei 

do Solo. Ese plan adaptárase á lei do 2012. E a nova lei do solo foi aprobada en febreiro do 

2016. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Estame dando a razón Sr. Alfredo.  

 

O Sr. Vilela Santalla di: Cando habería que coller e xa adaptar todo eso que fixo Monteoliva. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Estame dando a razón. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Refírome a cuestión de vontade política. De programas.  

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Pero imos ver, eu nun programa podo poñer o que eu considero que 

me gustaría facer ou que quero facer. Igual que o fai vostede ou igual que o facemos calquera 

dos que estamos aquí, pero con iso non estás asumindo, para nada, termos ou ningún tipo de 
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ordenamento que aparecera nun plan, nun amago de plan, que está máis que caducado. A ver si 

nos aclaramos. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: ¿Cal? 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: O de 2008, por Deus. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Ese nunca entrou en vigor.  

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Pero a ver, ¿qué acaba de dicir Alfredo? 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: É cuestión de prioridades. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Non, as leis do solo do 1995 e toda a normativa relativa a tema solo 

e a tema urbanístico desde o 1995 ata hoxe, 2017, ¿cántas veces cambiou? ¿qué readaptación 

habería de calquera estudio que tiverase feito no 2000, no 2001, 2002, 2008? Dá igual. É un 

documento que non sirve para nada nese sentido. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Quedou claro que para vostede á unha prioridade isto e non o plan 

xeral. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Non, non. En absoluto.  

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Queda ano e medio. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Para facer un plan xeral, e sabémolo todos, calquera partido que 

esté gobernando ou calquera grupo de goberno, ten que ter valor. Moito valor, porque ten que 

traballar moito, e un plan xeral, e vostedes sábeno moi ben, nunca é popular. Sempre te podes 

buscar enemistades e a quen viven moi preocupados polo voto preocúpalles moito perder 

votos, porque se isto queda así, se isto non sei qué. Vostedes non se atreveron a meterse co 

plan xeral señor Luis Rubido. Eu desde a oposición díxenlles moitísimas veces por qué nunca 

convocaban a comisión de urbanismo. Por qué nunca falabamos dese tema. E nunca se fixo en 

todo o mandato anterior. Entón, que me veña agora con esta historia, cando eu non asumo para 

nada algo que está máis que caducado. Non o asumo nin o asumín nunca. Que lles quede moi 

claro. Porque nin siquera o coñezo. Eu. Estoulles falando de mín. Concelleira delegada de 

urbanismo hoxe. ¿Vale? 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Está claro. Que a estas alturas non asume como prioridade a 

revisión do plan xeral. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Non, non, non terxiverse. É que me parece ridículo, está 

terxiversando todo o que digo, como fai habitualmente. Xa está. Vostedes votan en contra. Xa 

está. Nosoutros espuxemos a nosa postura, vostedes votan en contra. Na comisión de 

urbanismo ¿qué lles dixen? Que por favor argumentaran e, moi ben, argumentaron. Pedinlles 

por favor que argumentaran porque creo que é importantísimo para todos, ou debería selo, a 

creación de postos de traballo. ¿E por qué o levaron a pleno, ou intentaron levalo a pleno no 

seu goberno e agora non lles vale? ¿é porque o presentamos nós? ¿Cómo vai isto? Porque non 
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seguiron adiante co plan xeral, no seu día, que vostedes tiñan a oportunidade de facelo, o do 

centro de saúde desapareceu, quero dicir, cando vostedes gobernan … A variante das Pontigas 

tamén desapareceu. Cando vostedes gobernan ¿qué pasa? ¿que porque o presentemos alguén 

distinto…? 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Siga vostede sementando falsedades. Xa llo dixen unha vez. O 

centro de súde non completou a subvención que lle correspondía á Xunta e nunca tivo 

intención de facelo porque estaban en época de recortes, e acabouse. E non hai máis que falar. 

Agora son outras circunstancias. A variante das Pontigas na Deputación dixeron que non había. 

Que non se fixera nada. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Non había e agora vámola facer. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: En canto a este tema gustaríame que comprobasen os técnicos que 

hai unha resolución da Xunta dicindo que quedaba suspendida a subvención ata o 2017. Fagan 

a xestión. Está ahí. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Está máis que comprobado e o que queda…, home, deben estar por 

algún sitio as cifras, ¿qué poden ser? ¿10.000 euros? Non me acordo, pero vamos, é unha 

cantidade que non sirve absolutamente para nada a día de hoxe. 

 

O Sr. Pérez Riola di: O da variante das Pontigas foi aprobada definitivamente en Pleno da 

Deputación en febreiro de 2011. E despois, outra cousa, vostedes modificaron o planeamento 

urbanístico, fixeron unha modificación e tratárona como un erro. Para que non tivera que haber 

un informe da Xunta de Galicia e si un informe do Técnico municipal. Tiñan un informe dun 

arquitecto que fora o redactor daquela do plan. Despois de vinte anos detectaron que había un 

erro no planeamento urbanístico. 

 

O Sr. Vilela Santalla di: ¿Ese erro, me parece que foi o que me afectou alí no Baturro?. 

 

O Sr. Pérez Riola di: Non, non, eu non estou dicindo… non é cuestión particular. Non, é 

cuestión da modificación do planeamento urbanístico. Non vai por ese lado. 

 

O Sr. Vilela Santalla di: ¿Non é ese? 

 

O Sr. Pérez Riola di: Non, que non vai polo que dis ti. Non me refiro a que te beneficiara a ti 

ou a outro. 

 

O Sr. Vilela Santalla di: É para explicar que o erro está ahí. Veo calquera. 

 

O Sr. Pérez Riola di: Pero non hai informe dos técnicos municipais. 

 

O Sr. Vilela Santalla di: Calquera que non entenda de urbanismo que lea o que é o plan de 

urbanismo xa o ve porque alí refirese á lei de augas de Galicia, dos cinco metros de protección 

dos ríos e despois máis adiante fala dos dez metros. 

 

O Sr. Pérez Riola di: Despois de vinte anos dámonos conta. 
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O Sr. Vilela Santalla di: Eso influiralle a dúas ou tres fincas, unha de María José do Beco… 

 

O Sr. Pérez Riola di: A quen sexa. Non hai informe do técnico municipal. 

 

O Sr. Vilela Santalla di: Non ten nada que ver. É un erro que non se ve nunca na vida porque 

non lle toca a nadie ese problema. Neste caso vímolo porque me tocaba a min. Foi un erro e se 

modificou. Iso non ten nada que ver co plan de urbanismo. 

 

O Sr. Pérez Riola di: Eu non estou dicindo que che tocara a ti ou a outro. 

 

O Sr. Vilela Santalla di: É un erro puntual que estaba ahí e o vía calquera. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Alfredo, vale, pero o procedemento que se seguiu non foi o 

correcto. É por donde vai Manolo. 

 

O Sr. Vilela Santalla di: Se seguíu o procedemento que dixeron os técnicos. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Está dicindo que non estaba informado debidamente. 

 

O Sr. Vilela Santalla di: Aquí seguimos o procedemento que nos dictaron os técnicos. 

 

O Sr. Pérez Riola di: Non, o técnico municipal non informou. 

 

O Sr. Vilela Santalla di: Os técnicos, Secretario, Secretaría. 

 

O Sr. Pérez Riola di: Informou o técnico redactor do plan. Que non é o mesmo. 

 

O Sr. Vilela Santalla di: Que seguimos os criterios que nos dictaron os técnicos. Non sei quén 

informou. Agora mesmo non podo dicilo. Pero é igual. 

 

O Sr. Pérez Riola di: O Sr. de la Rosa foi o que informou. 

 

O Sr. Vilela Santalla di: Bueno, ¿qué pasa con de la Rosa? ¿Non é un técnico competente, ou 

qué? 

 

O Sr. Pérez Riola di: Non, non, é un Secretario. Sólo faltaría que non fora competente. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Non solo é competente senón que é unha persoa honesta para 

calquera partido que goberne. Porque estivo co bipartito, está en Ares co Psoe e estivo aquí en 

Cedeira co PP. E é unha persoa que podías evitar nomeala. 

 

O Sr. Pérez Riola di: Non. O informe era del. O único informe que había do Concello era do 

Secretario. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Dilo desa maneira como si dubidaras del. 
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O Sr. Vilela Santalla di: Eso foi un erro que o vía calquera. Un erro que non ten nada que ver 

con modificar o plan de urbanismo. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Nada, nada en absoluto. 

 

O Sr. Vilela Santalla di: Nosoutros, en aquel momento non era época de seguir co plan por eso 

que se nos comunicou que a lei do solo estaban facendo unha nova redacción. ¿Qué íamos 

facer nosoutros? ¿Seguir con esa adaptación da lei do 2002? ¿Para qué? ¿Para unha vez que o 

tiveramos feito ter que volver a modificar todo? Non. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Terían que facer a modificación adaptada á nova reforma da lei do 

solo. Como se fai con todos os plans.  

 

O Sr. Vilela Santalla di: Non, porque non estaba aprobada. Aprobouse en febreiro do ano 

pasado, a nova lei do solo. Cando vostedes estaban gobernando. Sería o momento de dicir, 

bueno pois agora sí que se vai a modificar o plan. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Bueno, ahí hai un compromiso de 2016. Listo. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: ¿Qué compromiso?  

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Pero parece que isto ten máis importancia. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: ¿Cómo que ten máis importancia?  De verdade que me parece unha 

discusión absurda. É dicir, vostedes votan que non. No seu momento quixeron tramitalo, 

insisto no tema, e non o tramitaron porque non fixeron correctamente o procedemento como o 

deberían facer. Ben. Agora que se trae a pleno, polo interese xeral, buscando a creación de 

postos de traballo, vostedes din que non. Bueno, pois é co que nos quedamos. Xa está. E agora 

procedemos a votar. 

 

O Sr. Labraña Barrero di: Eu entendería unha cousa máis, que eu creo que é ben dicila. Que 

naquel momento, cando o Partido Popular tivo esa iniciativa, parecía que era de interese 

público. Por eso o trouxeron aquí. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Non, non. 

 

O Sr. Labraña Barrero di: Pero se iba a pleno. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Pero é unha iniciativa… 

 

O Sr. Labraña Barrero di: Hoxe estamos aquí tratando este tema porque naquel día, hai nove 

anos, non se puido aprobar. Si non xa non estaríamos tratando este tema. Está claro que houbo 

un fallo de tramitación. E eu entendería neste momento xustificable que se criticaran ao mellor 

os procedementos, que si Monteoliva tal, que si Monteoliva cual, que si as condicións non son 

exactamente as mesmas. Eu entendo que son parecidas, pero sobre todo milloradas, porque 

falabamos de quince postos e agora falamos de trinta e cinco postos de traballo. O único que 

intúo é que hai un interese puramente político de desmontar calquera iniciativa que da nosa 
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parte nos poida ter rendabilidade política, valga a redundancia, e que neste momento vostedes 

non teñen máis interese que frenala, non porque non lle conveña ao pobo, senón porque non 

nos convén a nós como grupo político levala adiante. Eu non entro en disquisicións técnicas, 

porque non son experto, pero a mín me parece que si no 2008 era de interese público, que por 

iso o levaron, ou intentaron levalo adiante, no ano 2017 éo tanto ou máis porque hai máis 

postos de traballo e a destrucción de emprego xerado da poboación en Galicia, e en Cedeira en 

particular, me parece que require calquera esforzo. Ao mellor non é o modelo que a mín 

particularmente me guste máis, pero é unha posibilidade de ter acceso a unha cantidade 

importante, e que ao mellor xente que está en dificultades poidamos … Ao mellor deberíamos 

facer un pequeno esforzo e meternos no seu pelexo, da xente que non ten traballo e deixarnos 

de disquisicións políticas. En aquel momento vostedes estaban polo labor e neste momento 

deberían de estalo. Pero bueno. Máis alá de que se poida, en reunións de outro nivel, cuestionar 

que si Monteoliva tal, Monteoliva cual, estas xeneralidades que a veces se din simplemente por 

desmontar políticamente o que non ten outro argumento, porque os informes así o avalan.  

 

O Sr. Rubido Ramonde di: O que se tramitou no seu día non era unha iniciativa nosa, era unha 

iniciativa particular que á atención dos técnicos cursouse, e nada máis. E chegou a ese punto.  

Volvo a insistir, non nos importa agora dicir non é a vía adecuada en cuestión de 

desenvolvemento local. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Agora. Non é agora. Naquel momento érao. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Bueno, pois entón igual incurriríamos nun erro. Pero agora 

retomando o tema de desenvolvemento local non é a vía adecuada. Non vai a producir un 

impacto millorable, todo o contrario. 

 

O Sr. Labraña Barrero di: Menos mal que naquel momento lle la retiraron, ¿non? Home, por 

favor. Aquela seguramente foi unha boa iniciativa que a fixeron mal. E agora é mellor. Entón, 

¿Por qué? Non entendo por qué non a apoiades. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Depende o valor que lle dé vostede. Vostede ten algún documento 

onde se van a crear os trinta e cinco postos de traballo. Porque cando a nós nos falaban eran 

vintecinco e levando parte de alí. Non se creaban ex novo. Non se creaban ex novo vintecinco. 

Se creaban dez. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Non. Para nada. 

 

O Sr. Labraña Barrero di: Estamos nunha fase de aprobación do convenio. E todos esos 

elementos van a quedar perfectamente claros según se vaia avanzando no procedemento. Eso 

está claro. Porque xa lle digo que senón eu sería o primeiro xa en frenalo. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Evidentemente. 

 

O Sr. Labraña Barrero di: Si a min me din trinta e cinco e logo son quince, sentiríame 

enganado. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Eu creo que é darlle voltas. 
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O Sr. Labraña Barrero di: Ou trinta. Sentiríame engañado.  

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Esa é a parte coa que vai topar posteriormente. Pensamos que vai 

ser negativo para Cedeira. E nós non o imos asumir. 

 

O Sr. Vilela Santalla di: Outra cousa, de todas formas si a empresa ten moito interese en 

asentarse en Cedeira, dispoñemos de terreos. ¿Non hai terreos en Cedeira? Eu non vexo agora 

mesmo esa necesidade de ter que modificar o plan de urbanismo para dotar a Cedeira duns 

terreos para montar un supermercado grande. Temos un polígono industrial que o que 

queremos é que se instalen novas empresas. 

 

O Sr. Labraña Barrero di: Ti podes ofrecer o que queiras. Pero mira canto tempo leva o 

polígono industrial aberto e cantas empresas se instalaron. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Créanse máis postos de traballo con este Eroski, con este local, que 

os que hai no polígono, pero bueno. 

 

O Sr. Labraña Barrero di: Non podemos discutir a opinión da empresa. Eles teñen a súa 

opinión e parécelles que é o lugar adecuado, como teñen noutros sitios. Entón, obedecendo a 

súa propia política comercial creen que a ubicación ideal é esa.  

 

O Sr. Vilela Santalla di: E si ven unha carpintería e se nos quere instalar na Maravilla, 

dotámolo de terreos para unha carpintería, ou un taller. 

 

O Sr. Labraña Barrero di: Hai que valorar. Por eso se fala do interese xeral. Cada proxecto hai 

que valoralo. E eu entendo que neste caso estamos falando dunha cantidade moi importante de 

postos de traballo. Si eso non é un tema suficiente. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Según a información que tiñamos nos pasarían de dez e destinarían 

á xente que hai aquí para alí. Aparte que agora o proxecto é de menor envergadura ó que se iba 

a facer, por tanto, si é de menor envergadura é de menos emprego. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Vostede veo así e o resto do mundo veo de forma distinta.  

 

Sometido o asunto a votación ordinaria, resulta o seguinte: seis (6) votos a favor, do PSdG- 

PSOE (2), do BNG (2) e de ANOVA (2),  e seis (6) votos en contra do PP, polo que non 

resulta aprobado o asunto ao non obter a maioría absoluta legalmente esixida para a súa 

aprobación. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Unha pregunta Sra. Secretaria. Si aquí se trouxera xa a 

modificación puntual, o voto de calidade non valería. ¿Neste caso? 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Non, tampouco. Non vale. Tería que haber maioría absoluta 

especial. 

 

A Sra. Secretaria di: Non vale. 
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O Sr. Rubido Ramonde di: Informáronme mal. 

 

O Sr. Labraña Barrero di: Se queres sometémolo a votación outra vez. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Non, é que me chama a atención porque a mín informoume unha 

persoa bastante… Que nun convenio sí era posible. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Non. A maioría tería que ser por sete. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Sí, por sete cando viñera a modificación puntual. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Non, non, non, xa no convenio. 

 

O Sr. Alcalde se reincorpora ó Salón de Sesións. 

 

3. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 4-2017 

 

Pola Secretaria dase lectura ó ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 14 de 

decembro de 2017, que di: 

  
“Vista a Proposta da Alcaldía de data 11.12.2017, que dí: 

 

“Figurando pendente de pago  factura polo gasto da redacción dos pregos de clausulas do uso 

dunha finca de propiedade do Concello e cualificada como ben patrimonial, que non puideron 

ser aplicadas ao correspondente exercicio por diversas razóns, é polo que, ao amparo do 

establecido nos artigos 23.1.e) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que 

se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, 

60.2 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo Primero del 

Título Sexto da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, en materia 

de presupostos, e 14 das Bases de Execución do Presuposto, elévase ao Pleno da Corporación. 

 

Figura no expediente informe xurídico da Secretaría do 04 de decembro de 2017 e  informe de 

reparo da Intervención municipal polo trámite de factura e gasto  do mandato anterior sen o 

preceptivo trámite orzamentario. 

 

Tendo en conta que de non tramitar a factura se trataría de un enriquecimento inxusto para a 

Administración pois se trata de gastos efectivamente realizados que teñen o seu conforme na 

recepción dos gastos ou servizos e que pola urxencia nos gastos se fixeron efectivos. 

 

Por todo iso proponse ao Pleno, para a súa aprobación se así estímase oportuno, a adopción do 

seguinte  

 

ACORDO: 

 

Primeiro.- Levantar a nota de reparo incorporada ao expediente. 
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Segundo.- O recoñecemento extraxudicial dos créditos obrantes no expediente instruído que 

constan de 1 rexistro e un importe total de DOUS MIL CINCUENTA E SETE EUROS 

(2.057,00€) nos termos que se detallan a continuación,” 

Nº REX. 
DATA 
FRA. TEXTO EXPLICATIVO PRG EC IMPORTE 

F/2017/2974 20/06/2016 

REDACCION DOS PREGOS DUNHA FINCA 

TITULARIDADE MUNICIPAL 920 22604 

 2.057,00 

€  

     TOTAL 

 2.057,00 

€  

” 

A Comisión, por catro votos a favor, do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e de ANOVA (un), 

e tres abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao 

Pleno a súa aprobación.” 

 

Aberto o turno de intervencións o Sr. Alcalde di: Eu vou a intervir neste punto. Non deixa de 

sorprendernos a todos os membros do grupo de goberno municipal a oscuridade que hai detrás 

deste expediente. E sí, falamos de oscuridade porque existen unha serie de datos e de feitos que 

non fan máis que sorprendernos, como dixen antes, dos cales queremos dar conta hoxe mesmo. 

Primeiro, este expediente nace no ano 2015 e ten unha data de inicio que é o día seis de maio 

dese mesmo ano, cando o letrado X.X.X. remite un correo electrónico corporativo ó Alcalde 

nesa data, Luis Rubido, un orzamento para a realización de determinadas actuacións xurídicas 

para o Concello de Cedeira. Dito orzamento incluía o seguinte: a) redacción de estatutos para 

unha fundación de interese galego participada polo Concello de Cedeira, incluindo a súa 

inscrición no rexistro competente e todos os trámites, consultas e redacción da documentación 

precisa para desenvolver a súa actividade. Importe 2.800 euros máis IVE, e b) redacción dos 

pregos de cláusulas preciso para licitar en réxime de concorrencia competitiva o uso dunha finca 

propiedade do Concello e cualificada como ben patrimonial para uso dun xeriátrico. Inclúe o 

asesoramento preciso en todos os trámites, así como a redacción dos correspondentes rascuños 

dos informes e resolucións administrativas do expediente. Importe: 1.700 euros máis IVE, que 

son 2.057 IVE incluido. En primeiro lugar, quero facer referencia á tramitación deste 

expediente, á súa importancia e á data en que transcurren os feitos. Parécenos fóra de calquer 

planificación que poida ter un grupo de goberno o feito de que dezasete días antes dunhas 

eleccións municipais un alcalde, neste caso vostede, acepte un orzamento sobre un expediente 

tan importante como pode ser o aluguer, venta ou como vostede pretendese facer para que se 

fixese un xeriátrico nunha propiedade municipal. E non porque non nos pareza un asunto moi 

interesante, que o era, senón pola forma de proceder. Primeiro, sen que os funcionarios do 

Concello, véxase Secretaria, Interventor, aquí presentes, tivesen coñecemento deste expediente 

nin da súa tramitación, así que menos dese correo no que se asina aceptando ese orzamento polo 

anterior Alcalde. E segundo, polo feito de comprometer ó grupo de goberno que entra, aquel que 

sae das eleccións do 24 de maio de 2015, co compromiso de ter que asumir un proxecto co cal 

puidese estar de acordo. E por último, a falta de compromiso de traballo na xestión deste asunto, 

tendo que encargar este traballo a un gabinete externo cando realmente se podía facer dende o 

Concello en colaboración coa Deputación. E sí, afirmo isto porque foi o que aconteceu máis 

tarde. Vou ler os informes xurídicos, moi brevemente. Tanto da Secretaria como do Interventor. 

A Secretaria di no seu informe que máis aló do intercambio de correos entre a empresa e a 
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Alcaldía, non hai constancia da tramitación administrativa requirida nas bases de execución para 

a contratación dos servizos. O documento é susceptible de ser redactado polos técnicos 

municipais coa asistencia da Deputación Provincial, como foi o caso do expediente 

anteriormente elaborado. Únicamente hai constancia da realización de pregos de cláusulas, pero 

non do asesoramento en todos os trámites, nin redacción dos rascuños dos informes, nin 

resolución do expediente, polo que parece lóxico que a factura non debería terse presentado 

polo importe total do orzamentado, senón por un importe inferior que debería comprender o 

importe correspondente á redacción dos pregos descontando o montante dos traballos non 

realizados. A este informe de Secretaría vamos a engadirlle brevemente as conclusións que 

obtén o Interventor: non consta expediente de contratación efectuado, non se xustifica nin o 

importe nin a valoración dos traballos efectuados, e respecto do importe da factura, debería ser 

minorado na parte dos traballos non efectuados. Os pregos que se entregan son bastante 

sinxelos, que incluso creo que se poden encontrar en calquera sitio en internet. E a verdade é 

que non sabemos cómo valoralos porque ¿cómo podemos saber se valeron, ou se valen, 400, 

500 ou 2.057? Pero sí que é verdade que por responsabilidade, este grupo de goberno, como 

vostedes tamén fan nas aprobacións dos outros rex, votará a favor do pago desta factura, pois o 

traballo, sexa mellor ou sexa peor, está realizado. Pero utilizar o termo oscuridade neste intre 

non é precisamente polo feito de ter que aboar esta factura, senón tamén para comentar un feito, 

un feito moi extraño relacionado con este expediente. E non é nin máis nin menos que comentar 

que ao pouco de entrar este grupo de goberno no noso Concello a empresa que estaba 

xestionando a licencia para facer vivendas tuteladas, que máis tarde cambiaría a vivenda 

comunitaria, e que agora combina este uso co de xeriátrico, ponse en contacto conmigo para ter 

unha reunión na que queren que esté presente o arquitecto municipal, como así aconteceu, e 

presentar, neste caso, un borrador dos planos do xeriátrico que se pretendía facer en terreos 

municipais. Chegados ao día da cita, ésta no meu despacho, a sorpresa aumenta cando é o 

anterior persoal de confianza seu e que era aparellador, que traballaba como persoal de 

confianza deste Concello, con incompatibilidade, que nos gusta tanto falar de incompatibilidade 

e aquel a quen lle tivemos que pagar máis de 5.000 euros por unha denuncia por despido 

improcedente, cartos de todos e todas as veciñas da Vila, pois resulta que é o técnico que estaba 

a levar este proxecto como aparellador. Vamos que, nese caso, tanto o arquitecto municipal 

coma o Alcalde se quedaron totalmente abraiados. E cando llo contou ó grupo de goberno no 

sabíamos por donde ir. Pero supoño que vostede, Sr. Rubido, dará unha explicación de todo isto. 

Porque seguro que os seus compañeiros de bancada non tiñan nin idea. E todo o mundo sabe 

que nadie fai uns planos en quince días. Deixóo aí. E sí, esto xenera moitísimas dúbidas a todos. 

E digo a todos porque repito que me extraña que ata os seus compañeiros soubesen algo de todo 

isto. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Moi been. Vostede deu a súa versión particular, falando de persoas 

que non están presentes, que terán que vir, se queren, a explicar, xa llo comunicaremos, que 

veñan a explicar con detalle todas as cousas. O que pasou con X,X,X., en principio, por un 

exceso de traballo, porque non dabamos conseguido a redacción simplemente desas bases. Nada 

máis. Para no seu día estudialas, e, no seu caso, levalas ao Pleno. Encargóuselle en principio 

dúas cousas e logo non daba feito tampouco e finalmente encargóuselle as bases do xeriátrico. E 

nada máis. Eu non sei agora mesmo se as fixo despois, si non as fixo despois. Como se non 

queren pagarlle. Terá o seu dereito a poñer unha demanda. Non me veña agora co gran 

escándalo polos honorarios deste señor porque entón imos á comparativa e poderíalle poñer 

moitos exemplos.  
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O Sr. Alcalde di: Os honorarios non é o escándalo. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Poderíalle poñer moitos exemplos ¿Ou non está cheo vostede de 

reparos? 

 

O Sr. Alcalde di: Si. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: E falaremos deles. 

 

O Sr. Alcalde di: Os honorarios, neste caso, non é o motivo do que se falou aquí. Se está falando 

algo máis que duns honorarios. 

 

O Sr. Alcalde di: Está falando de persoas que non están presentes. 

 

O Sr. Alcalde di: Se fala de incompatibilidade. Tamén antes falou vostede de persoas que non 

estaban presentes.  

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Non, non, non. 

 

O Sr. Alcalde di: Estou falando eu. E ademáis hai unha cousa que é no que facemos fincapé que 

é que vostede ten que entender que non é normal que nun asunto tan importante dezasete días 

antes dunhas eleccións comprometa a un Concello ou a un grupo de goberno a asumir un 

proxecto tan importante como pode ser o tema do xeriátrico. Eso primeiro, e despois, incluso 

perdendo as eleccións podía poñerse en contacto con este grupo de goberno. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: As eleccións non as perdín. 

 

O Sr. Alcalde continúa: Podía poñerse en contacto, decirnos isto, co cal nos aforraría moitísimo 

traballo. Pero vostede recoñecerá que neste punto non ten razón. E co outro asunto eu digo a 

secuencia de feitos onde está o arquitecto presente. Non estou dicindo nada máis. Dicindo que 

non me parece normal e nada máis. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Foi todo máis sinxelo. Levaba varios meses encargándolle iso. E 

probablemente no mes de abril ou marzo, non sei, dixo definitivamente para facer isto hai que 

firmar unha folla de encargo. Punto. 

 

O Sr. Alcalde di: Dezasete días antes dunhas eleccións non é normal. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Non faga usted disto unha traxedia porque entón empezamos a facer 

comparativa e voulle dicir o que foi o tripartito do cal vostedes queren facer tabula rasa. 

 

O Sr. Alcalde di: Cando queira facemos a comparativa. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Pero, a ver, eu estou un pouco farta sinceramente porque creo que 

non ven absolutamente a nada. ¿Qué ten que falar do mandato anterior? Fale do noso. É do que 

ten que falar, do noso. Somos as persoas que estamos aquí. Os que estamos aquí formamos o 
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goberno municipal actual. O tripartito actual, que somos tres partidos. Pero fale de nós e 

critíquenos a nós. Porque nós polo que podemos dar a cara mellor que nada é polo que nós 

facemos, non polo que fixeron outros. Iso é o que ten que facer. 

 

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, 

ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que 

quedou transcrito. 

 

4. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 8-2017 

 

Pola Secretaria dase lectura ó ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 14 de 

decembro de 2017, que di: 

 

“Vista a Proposta da Alcaldía de data 21.11.2017, que dí: 

 

“Figurando pendente de pagamento diversas facturas por gastos pola realización de diferentes 

obras e servizos ou a adquisición de bens, que non puideron ser aplicadas ao correspondente 

exercicio por diversas razóns, é polo que, ao amparo do establecido nos artigos 23.1.e) do Real 

Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, 60.2 do Real Decreto 500/1990, do 20 

de abril, polo que se desenvolve o Capítulo Primero del Título Sexto da Lei 39/1988, do 28 de 

decembro, reguladora das Facendas Locais, en materia de presupostos, e 14 das Bases de 

Execución do Presuposto, elévase ao Pleno da Corporación. 

 

Figura no expediente informe de reparo da Intervención municipal polo trámite de facturas e 

gastos do exercicio anterior sen o preceptivo trámite orzamentario. 

 

Tendo en conta que de non tramitar as facturas se trataría de un enriquecimento inxusto para a 

Administración pois se trata de gastos efectivamente realizados que teñen o seu conforme na 

recepción dos gastos ou servizos e que pola urxencia nos gastos se fixeron efectivos. 

 

No caso da factura do Campus da Federación española, a tramitación se fixo segundo as 

instruccións da propia federación, e través da empresa seleccionada por este organismo, 

limitandose o Concello a colaborar económicamente cun pagamento económico polo importe 

da factura e a cesións de instalacións municipais. 

 

Por todo iso proponse ao Pleno, para a súa aprobación se así estímase oportuno, a adopción do 

seguinte acordo: 

 

Primeiro.- Levantar a nota de reparo incorporada ao expediente. 

  

Segundo.- O recoñecemento extraxudicial dos créditos obrantes no expediente instruído que 

constan de 11 rexistros e un importe total de DEZ MIL SETECENTOS TRINTA E SEIS 

EUROS CON  CORENTA E DOUS CÉNTIMOS DE EUROS (10.736,42€) nos termos que se 

detallan a continuación: 
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Nº REX. 

DATA 

FRA. TEXTO EXPLICATIVO PRG EC 

 

IMPORTE  

F/2017/2404 31/08/2015 INSECT 5H 5 KG 171 22199 67,80 € 

F/2017/2405 31/08/2015 INSECT 5H 5 KG 171 22199 16,50 € 

F/2017/2406 30/09/2016 INSECT 5H 5 KG 171 22199 17,15 € 

F/2017/2441 15/10/2016 ELECTROVALVULA R-2161 1/2"" 171 22199 67,01 € 

F/2017/2442 30/09/2016 QUELATO HIERRO 500 GR 171 22199 10,74 € 

F/2017/2443 31/08/2015 

ANTI-NEGRILLA GL 500 ML / TRATAMIENTO KB TOTAL 

PULV.800 M / QUELATO HIETTO 500 GR / ATOMINAL 10 EC 10 

CC 171 22199 44,76 € 

F/2017/2444 15/08/2015 

ROTUNDO HERBICIDA 5 LT. / AHUYENTADOR TOOS LED-

VOBRACP 171 22199 78,45 € 

F/2017/2459 26/10/2016 

SPATHIPYLLUM / ABELIA VARIEGATA 10 LTS / ABELIA VAR. 

C-2 LTR / ANTHIRIUM M-17 / BEGONIA TAMAYA M-13 / 

TURBA SIRO ROYAL 7 171 22199 239,32 € 

F/2017/2460 31/08/2016 SOLENOIDE 24 VAC 6 VA. / ASPERSOR T5P-RS C/AJUSTE ARCO 171 22199 114,75 € 

F/2017/2461 15/08/2016 PROGRAMADOR DDC-4-220 4 ESTAC. 171 22199 79,94 € 

F/2017/2584 17000 659 

Formación niños Campus de Cedeira RFEF ( 30 de Julio al 12 de 

Agosto   Exento de IVA según Art. 20 de la Ley 37/92 del I 341 22699 10.000,00 € 

     TOTAL 10.736,42 € 

            

 ” 

A Comisión, por catro votos a favor, do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e de ANOVA (un), 

e tres abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao 

Pleno a súa aprobación.” 

 

Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 

 

 

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, 

ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que 

quedou transcrito. 

 

 

5. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 9-2017 

 

 

Pola Secretaria indícase que no ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 14 de 
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decembro de 2017, favorable, por catro votos a favor, do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e 

de ANOVA (un), e tres abstencións do PP, detectouse un erro, xa que se inclúe o párrafo 

cuarto por un erro de trasncrición, que xa aparece corrixido na proposta da Alcaldía de 

15.12.2017, que di: 

 

“Figurando pendente de pagamento diversas facturas por gastos pola realización de diferentes 

obras e servizos ou a adquisición de bens, que non puideron ser aplicadas ao correspondente 

exercicio por diversas razóns, é polo que, ao amparo do establecido nos artigos 23.1.e) do Real 

Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, 60.2 do Real Decreto 500/1990, do 20 

de abril, polo que se desenvolve o Capítulo Primero del Título Sexto da Lei 39/1988, do 28 de 

decembro, reguladora das Facendas Locais, en materia de presupostos, e 14 das Bases de 

Execución do Presuposto, elévase ao Pleno da Corporación. 

 

Figura no expediente informe de reparo da Intervención municipal polo trámite de facturas e 

gastos do exercicio anterior sen o preceptivo trámite orzamentario. 

Tendo en conta que de non tramitar as facturas se trataría de un enriquecimento inxusto para a 

Administración pois se trata de gastos efectivamente realizados que teñen o seu conforme na 

recepción dos gastos ou servizos e que pola urxencia nos gastos se fixeron efectivos. 

Por todo iso proponse ao Pleno, para a súa aprobación se así estímase oportuno, a adopción do 

seguinte acordo: 

 

Primeiro.- Levantar a nota de reparo incorporada ao expediente. 

  

Segundo.- O recoñecemento extraxudicial dos créditos obrantes no expediente instruído que 

constan de 1 rexistros e un importe total de QUINIENTOS DEZASEIS EUROS CON 

SESENTA E SETE EUROS (516,67€) nos termos que se detallan a continuación: 
 

Nº REX. DATA FRA. TEXTO EXPLICATIVO PRG EC  IMPORTE  

F/2017/2896 01/12/2015 

PROXECCION A PRAIA DOS 

AFOGADOS 334 22799 516,67 € 

     TOTAL 516,67 € 

            

 ” 

Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 

 

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, 

ACORDA: APROBAR a proposta de Alcaldía de data 15.12.2017 nos termos nos que quedou 

transcrita. 

 

6. MODIFICACION DO ANEXO DE SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS DO 

EXERCICIO 2017 
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Pola Secretaria dase lectura ó ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 14 de 

decembro de 2017, que di: 

 

“Vista a Proposta da Alcaldía de data 21.11.2017, que dí: 

 

“Nos orzamentos municipais para 2017 figuran no Anexo de subvencións nominativas, entre 

outras a seguinte subvención adicada a investimentos: 

 

Partida 231.789.00 Otras Transferencias Acción Social   

G70224514 Asociación sobre Rodas 400,00 

 

Esta subvención xa foi aprobada na Xunta de Goberno Local do 13 de outubro de 2017 para a 

compra dun ordenador e impresora. 

 

Con posterioridade, a finais de outubro de 2017, a Asociación Sobre Rodas tivo que adquirir un 

vehículo por deterioro do anterior existente. O vehículo actual carece de rampla que permita que 

o vehículo poida ter a consideración de adaptado. 

 

O Concello pretende colaborar coa importante labor da Asociación cunha achega económica 

para que o vehículo conte cunha rampla adaptada para persoas con discapacidade. 

 

Mediante a modificación orzamentaria MC 20 2017 TC 07 2017, transferiuse crédito por un 

total de 4.731,00 € da partida prevista para Convocatoria de Axuda familias con fillos en idade 

de escolarización obrigatoria que aínda non está convocada. 

 

Por todo iso, e de conformidade co sinalado na normativa vixente, proponse modificar o anexo 

de subvencións nominativas do exercicio 2017 de modo que recolla estas variacións. 

 

PROPOSTA 

 

Aprobar a modificación do Anexo de Subvencións nominativas do orzamento 2017, 

aumentando a subvención nominativa de investimentos da Asociación Sobre Rodas que 

quedaría do seguinte modo: 

 

Onde dicía: 

Partida 231.789.00 Otras Transferencias Acción Social   

G70224514 Asociación sobre Rodas 400,00 

 

Pasa a dicir:                                                                                                                    

Partida 231.789.00 Otras Transferencias Acción Social   

G70224514 Asociación sobre Rodas 5.131,00 

” 
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A Comisión, por catro votos a favor, do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e de ANOVA (un), 

e tres abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao 

Pleno a súa aprobación.” 

 

Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 

 

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, 

ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que 

quedou transcrito. 

                    

7. RATIFICACIÓN PLENARIA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 515/2017 DE 

CORRECCIÓN DA INCLUSIÓN DUN PROXECTO NO POS+ADIC 1/2017 

 

Pola Secretaria dase lectura ó ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 14 de 

decembro de 2017, que di: 

 

“Vista a Proposta da Alcaldía de data 16.11.2017, que dí:    

 

“Con data 15.11.2017 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 515/2017 que se transcribe a 

continuación, da cal se solicita a súa ratificación polo Pleno da Corporación: 

 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Asunto: CORRECCIÓN DA SOLICITUDE DE INCLUSIÓN DUN PROXECTO NO 

POS+ADIC 1/2017 

Con data 14.11.2017 o Pleno da Coporación adoptou o acordo de incluír o proxecto da obra 

“Reurbanización da Rúa Convento” no POS+Adic. 1/2017 por maior achega da Deputación 

Provincial. 

 

Con data 15.11.2017 foi comunicado polo Servizo de Plans Provinciais da Deputación 

Provincial a existencia dun erro na distribución do financiamento do citado proxecto. 

 

Por isto, RESOLVO: 

 

PRIMEIRO.- Desistir da solicitude de inclusión do proxecto da obra “Reurbanización da Rúa 

Convento” no POS+Adic. 1/2017 aprobada mediante o acordo plenario do 14 de novembro de 

2017, e no seu lugar incluír outro proxecto técnico de menor contía. 

 

SEGUNDO.- Reformular a solicitude de inclusión dun proxecto no POS+ADIC. 1/2017 por 

maior achega da Deputación Provincial do seguinte xeito: 

 

1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 

(Plan único de concellos) POS+  2017 Adicional 1/2017 da Deputación Provincial da Coruña, 

cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da maior achega 

provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación: 
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A) Financiamento do pago a provedores:  

(Só para o caso de concellos que non presentaron solicitude na 1ª fase deste Plan cuxo prazo 

rematou o 6 de outubro de 2017) 

 

 Capítulo II Capítulo 

VI 

Total 

Maior achega provincial aplicada ao financiamento de 

pago a provedores 

    

Subtotal pago a provedores 0 0 0 

     

B ) Financiamento de todos os investimentos financeiramente sostibles que se solicitan nesta 2ª 

fase do Plan, tanto dos previstos no Plan Complementario como dos novos: 

(Deberán incluírse unicamente os investimentos que non foron solicitados na 1ª fase deste Plan 

cuxo prazo  rematou o 6 de outubro de 2017) 

 

Investimentos financeiramente sostibles que se solicitan 

nesta 2ª fase do Plan 

 

Financiamento dos investimentos 

Denominación da obra ou subministración Grupo de 

programa 

Deputació

n 

Concello Orzamento total 

Nova rede de saneamento na Rúa Amor 

Hermoso 

160 9.294,21 21.464,5

1 

30.758,72 

Subtotal investimentos financeiramente sostibles  9.294,21 21.464,5

1 

30.758,72 

 

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ Adicional 

1/2017 que se relacionan nesta táboa. 

 

C ) Resumo: 

 

SUBTOTAIS Deputación Concello Total 

A- PAGO A PROVEDORES DESTA 2ª FASE DO PLAN 

 

0,00  0,00 

B-  INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES 

A INCLUÍR NESTA 2ª FASE DO PLAN 

 

9.294,21 21.464,51 30.758,72 

SUBTOTAL 

 

9.294,21 21.464,51 30.758,72 

IMPORTE DA ACHEGA PROVINCIAL XA APLICADA, DE 

SER O CASO, NA 1ª FASE DO PLAN 

149.512,30  149.512,30 

TOTAL  

 

158.806,51 21.464,51 180.271,02 

 

2.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a 

execución dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e 

autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 
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3.- Declarar que o concello ten crédito, de ser o caso, que se compromete a incluír no orzamento 

municipal os fondos necesarios, para facer fronte á achega municipal aos investimentos 

incluídos no POS+ Adicional 1/2017, se o concello voluntariamente realiza algunha achega ao 

seu financiamento. 

 

4.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e 

execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta se 

produce efectivamente. 

 

5.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 

Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e 

no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase 

o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu 

importe.  

 

6.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de 

Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o 

concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 

 

7.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 

presente acordo e o correspondente expediente. 

 

TERCEIRO.- Ratificar polo Pleno da corporación a presente resolución na vindeira sesión que 

realice.” 

 

A Comisión, por catro votos a favor, do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e de ANOVA (un), 

e tres abstencións do PP, emite ditame favorable e acorda propoñer ao Pleno ratificación da 

Resolución de Alcaldía núm. 515/2017 do 15 de novembro.” 

Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes 

ACORDA: RATIFICAR a Resolución de Alcaldía 515/2017 de 15.11.2017. 

 

 

8. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA ADOPTADAS DESDE A 

ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

En cumprimento do disposto no artigo 42 do Regulamento de organización, funcionamento e 

réxime xurídico das entidades locais, aprobado por RD 2568/1986, a Alcaldía-Presidencia 

procede a dar conta das Resolucións adoptadas desde a realización da última sesión plenaria con 

carácter ordinario, aos efectos de control e fiscalización dos órganos previstos no artigo 22.2.a) 

da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 

 

Nº de Expediente Asunto Nº Decreto 
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2017/G003/000439 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 00431/2017 

2017/G003/000440 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 00432/2017 

2017/G003/000441 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 00433/2017 

2017/G003/000442 

ASISTENCIA DO INTERVENTOR Á XORNADA SOBRE 

O REXIME XURIDICO DO CONTROL INTERNO NAS 

ENTIDADES LOCAIS 00434/2017 

2017/G003/000443 

PREMIOS DA 2º BANDEIRA CONCELLO DE CEDEIRA- 

TRAIÑEIRAS 00435/2017 

2017/G003/000446 NOMINA SETEMBRO 2017 00436/2017 

2017/G003/000447 

SUBSTITUCION DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO 

REXISTRO XERAL 00437/2017 

2017/G003/000448 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA O 

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN SUBSTITUCIÓN 

POR VACACIÓNS DE X.X.X. 00438/2017 

2017/G003/000449 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA O 

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN SUBSTITUCIÓN 

POR VACACIÓNS DE X.X.X. 00439/2017 

2017/G003/000450 

PRÓRROGA DO CONTRATO DE X.X.X. AUXILIAR DE 

POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE CEDEIRA 00440/2017 

2017/G003/000451 

PRÓRROGA DO CONTRATO DE X.X.X. AUXILIAR DE 

POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE CEDEIRA 00441/2017 

2017/G003/000452 

ALTAS NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 

SETEMBRO 2017 00442/2017 

2017/G003/000453 

LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DE 

FACTURAS OUTUBRO 2017 00443/2017 

2017/G003/000454 

CONFORMIDADE COA APLICACIÓN DA NOVA 

ACHEGA PROVINCIAL ASIGNADA PARA O POS-

ADICIONAL 2017 00444/2017 

2017/G003/000455 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 00445/2017 

2017/G003/000457 

APROBACIÓN DO PLAN DE SEG. E SAÚDE DA OBRA 

"REPARACIÓN E MELLORA BEIRARRÚAS E 

PAVIMENT. AVDA. AREA E RÚA FRAGA IRIBARNE" 00446/2017 

2017/G003/000458 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 00447/2017 

2017/G003/000459 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 00448/2017 

2017/G003/000460 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 00449/2017 

2017/G003/000461 

CORRECCIÓN DE ERRO MATERIAL NA RESOLUCIÓN 

444/2017 DE 6 DE OUTUBRO: CONFORMIDADE COA 

APLICACIÓN DA NOVA ACHEGA PROVINCIAL 

ASIGNADA PARA O POS+ADICIONAL 2017 00450/2017 

2017/G003/000463 

SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO 

PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 00451/2017 

2017/G003/000462 

RESOLUCION SANCIONADORA EXPEDIENTE 

2017/I001/000002 X.X.X. 00452/2017 
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2017/G003/000464 

INICIO PROCEDEMENTOS SANCIONADORES DE 

TRAFICO 00453/2017 

2017/G003/000465 OCUPACION DA VIA PUBLICA 00454/2017 

2017/G003/000466 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 00455/2017 

2017/G003/000467 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 00456/2017 

2017/G003/000468 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 00457/2017 

2017/G003/000469 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 00458/2017 

2017/G003/000470 

RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIONADOR DE 

TRAFICO 00459/2017 

2017/G003/000471 

DELEGACIÓN DA ALCALDÍA PARA OFICIAR 

MATRIMONIO CIVIL 00460/2017 

2017/G003/000472 

MODELOS AEAT 111, 115 E 303 DO TERCEIRO 

TRIMESTRE DE 2017 00461/2017 

2017/G003/000473 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO 00462/2017 

2017/G003/000474 

LEVANTAMENTO DE REPARO Á CONTRATACIÓN 

DUN/DUNHA LIMPIADOR/A EN SUBSTITUCIÓN DE 

X.X.X. 00463/2017 

2017/G003/000476 

CONTRATACIÓN DUNHA LIMPADORA POLA BOLSA 

DE TRABALLO PARA SUBSTITUCIÓN DE X.X.X. 00464/2017 

2017/G003/000479 

APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DA 

SUBVENCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA CONCEDIDA PARA A PROMOCIÓN DO 

USO DA LINGUA GALEGA 00465/2017 

2017/G003/000478 APROBACIÓN DEFINITIVA MC 17 2017 TC 06 2017 00466/2017 

2017/G003/000445 

LEVANTAMENTO REPARO PAGAMENTO HORAS 

EXTRAS X.X.X. 00467/2017 

2017/G003/000480 

RESOLUCION ESTIMATORIA DE ALEGACIONS DE 

EXPEDIENTE SANCIONADOR DE TRAFICO 00468/2017 

2017/G003/000481 

ASISTENCIAS MEMBROS CORPORACIÓN MUNICIPAL 

DO 1 DE SETEMBRO AO 30 DE SETEMBRO DE 2017 00469/2017 

2017/G003/000482 APROBACIÓN DEFINITIVA MC 18 2017 GC 08 2017 00470/2017 

2017/G003/000484 

LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DE 

FACTURAS PROXECTOS SINALIZACIÓN TURÍSTICA E 

ARCOS E CANTÍS 00471/2017 

2017/G003/000483 

INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO-

LOCOMOCIÓN 00472/2017 

2017/G003/000485 

INDEMNIZACION POR RAZÓN DO SERVIZO 

CONCELLEIRA DE TURISMO 00473/2017 

2017/G003/000444 

LEVANTAMENTO REPARO PAGAMENTO HORAS 

EXTRAS X.X.X. 00474/2017 

2017/G003/000486 

APROBACIÓN DO PLAN DE SEG. E SAÚDE - 

MELLORA EFICIENCIA ENERXÉTICA CASCO VELLO. 

FCA 2017 00475/2017 

2017/G003/000487 

CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO 

31.10.2017 00476/2017 
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2017/G003/000488 APROBACIÓN DEFINITIVA MC 19 2017 CA 01 2017 00477/2017 

2017/G003/000489 NOMINA DE OUTUBRO DE 2017 00478/2017 

2017/G003/000490 

APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DA 

SUBVENCIÓN DA AXENCIA DE TURISMO DE 

GALICIA CONCEDIDA PARA A CONTRATACIÓN DE 

PERSOAL NAS OFICINAS DE TURISMO PARA OS 

MESES DE XUÑO, XULLO, AGOSTO E SETEMBRO 00479/2017 

2017/G003/000491 

FINALIZACIÓN DOS EXPEDIENTES PARA BAIXA DE 

OFICIO NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 00480/2017 

2017/G003/000492 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA O 

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN SUBSTITUCIÓN 

POR VACACIÓNS DE X.X.X. 00481/2017 

2017/G003/000496 

DESIGNACION DE AVOGADO NO  PROCEDEMENTO 

ORDINARIO 731/2017, X.X.X. CONTRA CONCELLO DE 

CEDEIRA 00482/2017 

2017/G003/000497 

SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO 

PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 00483/2017 

2017/G003/000498 

AVOCACIÓN DE COMPETENCIA E APROBACIÓN 

FACTURA, INVASOR PRODUCCION AIE 00484/2017 

2017/G003/000499 

APROBACIÓN DOS PREMIOS DA III CERTAME DE 

PINTURA RÁPIDA O AR LIBRE VILA DE CEDEIRA 00485/2017 

2017/G003/000500 

LEVANTAMENTO DE REPARO APROBACIÓN DO 

PROXECTO DE REPARACIÓN DE FIRME EN CAMIÑOS 

MUNICIPAIS 00486/2017 

2017/G003/000501 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA 

PERSOA PARA O CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO 

MUSEO AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN DA 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 00487/2017 

2017/G003/000475 

LEVANTAMENTO DE REPARO EXPEDIENTE 

INSTALACIÓN DE REDE SEN FÍOS EN NÚCLEOS 

RURAIS 00488/2017 

2017/G003/000502 

APROBACIÓN EXPTE. CONTRATACIÓN DA OBRA DE 

REPARACIÓN DE FIRME EN CAMIÑOS MUNICIPAIS 00489/2017 

2017/G003/000504 

ALTAS NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 

OUTUBRO 2017 00490/2017 

2017/G003/000505 CONSULTA EXPEDIENTE 00491/2017 

2017/G003/000506 

LEVANTAMENTO REPARO FACTURAS NOVEMBRO 

2017 00492/2017 

2017/G003/000508 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA O 

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN SUBSTITUCIÓN 

POR BAIXA POR INCAPACIDADE TEMPORAL DE 

X.X.X. 00493/2017 

2017/G003/000509 CONSULTA DE EXPEDIENTE 00494/2017 

2017/G003/000510 

SOLICITUDE DE AXUDA MUNICIPAL DE 

EMERXENCIA SOCIAL 00495/2017 

2017/G003/000511 

INCOACIÓN DE EXPEDIENTES PARA BAIXA DE 

OFICIO NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 00496/2017 
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2017/G003/000512 

INCOACIÓN DE EXPEDIENTES PARA BAIXA DE 

OFICIO NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 

(MENORES DE IDADE) 00497/2017 

2017/G003/000513 

SOLICITUDE DE AXUDA MUNICIPAL DE 

EMERXENCIA SOCIAL 00498/2017 

2017/G003/000514 

SOLICITUDE DE AXUDA MUNICIPAL DE 

EMERXENCIA SOCIAL 00499/2017 

2017/G003/000516 

SOLICITUDE DE AXUDA MUNICIPAL DE 

EMERXENCIA SOCIAL 00500/2017 

2017/G003/000517 

AVOCACIÓN DE COMPETENCIA E APROBACIÓN 

FACTURA CASA Y BAÑO-STAR  SL 00501/2017 

2017/G003/000507 

INSTRUCIÓNS SOBRE O RÉXIME DE VACACIÓNS, 

PERMISOS, LICENZAS E AUSENCIAS POR 

ENFERMIDADE OU ACCIDENTE QUE NON DEAN 

LUGAR A INCAPACIDADE TEMPORAL DO PERSOAL 

DO CONCELLO DE CEDEIRA 00502/2017 

2017/G003/000519 

APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DA 

SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA PROXECTOS DE 

EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA 2017 00503/2017 

2017/G003/000518 

REMISIÓN PARA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE 

REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA 00504/2017 

2017/G003/000515 

SOLICITUDE DE AXUDA MUNICIPAL DE 

EMERXENCIA SOCIAL 00505/2017 

2017/G003/000521 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 00506/2017 

2017/G003/000520 

INICIO PROCEDEMENTOS SANCIONADORES DE 

TRAFICO 00507/2017 

2017/G003/000522 

APROB. PLAN SEG. E SAÚDE DA OBRA DA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 00508/2017 

2017/G003/000523 

DESIGNACIÓN DE AVOGADO NO PROCEDEMENTO 

DESPIDO/CESES EN XERAL 504/2017, X.X.X. CONTRA 

CONCELLO DE CEDEIRA 00509/2017 

2017/G003/000524 

DESIGNACIÓN DE AVOGADO NO PROCEDEMENTO 

ORDINARIO 552/2017, X.X.X. CONTRA CONCELLO DE 

CEDEIRA 00510/2017 

2017/G003/000525 

APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DA 

SUBVENCIÓN CONCEDIDA AO ABEIRO DO FONDO 

DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 2017 PARA GASTOS 

DE FUNCIONAMENTO 00511/2017 

2017/G003/000526 

APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DA 

SUBVENCIÓN CONCEDIDA AO ABEIRO DO FONDO 

DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 2017 PARA GASTOS 

DE INVESTIMENTO 00512/2017 

2017/G003/000527 

AVOCACIÓN DE COMPETENCIA E APROBACIÓN 

FACTURA DA MELLORA DE EFICIENCIA  

ENERXÉTICA (FCA 2017) 00513/2017 

2017/G003/000528 

CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO E 

URXENTE 14.11.2017 00514/2017 
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2017/G003/000530 

ADXUDICACIÓN DA OBRA DE INSTALACIÓN DUNHA 

PISTA PUMPTRACK 00515/2017 

2017/G003/000533 

CORRECCIÓN DA SOLICITUDE DE INCLUSIÓN DUN 

PROXECTO NO POS+ADIC 1/2017 00516/2017 

2017/G003/000529 

ASISTENCIAS MEMBROS CORPORACIÓN MUNICIPAL 

DO 1 AO 31 DE OUTUBRO DE 2017 00517/2017 

2017/G003/000532 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA O 

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN SUBSTITUCIÓN 

POR BAIXA POR INCAPACIDADE TEMPORAL DE 

X.X.X. 00518/2017 

2017/G003/000534 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA O 

SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA EN 

SUBSTITUCIÓN DE X.X.X. 00519/2017 

2017/G003/000535 

ARQUIVO DO EXPEDIENTE DE COMUNICACIÓN 

PREVIA DE OBRA 2017/U026/000079 - INICIO DO 

EXPEDIENTE DE LICENZA 2017/U022/000021 00520/2017 

2017/G003/000536 

DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS DA ALCALDÍA NA 

PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE - PRESIDENCIA 

DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DÍA 20.11.2017 00521/2017 

2017/G003/000537 

MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR PARA PAGO 

ITV VEHICULO MATRICULA C6378BL 00522/2017 

2017/G003/000538 

XUSTIFICACION DE AXUDA DE EMERXENCIA 

SOCIAL 00523/2017 

2017/G003/000539 

XUSTIFICACION DE AXUDA DE EMERXENCIA 

SOCIAL CONCEDIDA NO DECRETO 495/2017 00524/2017 

2017/G003/000540 

XUSTIFICACION DE AXUDA DE EMERXENCIA 

SOCIAL 00525/2017 

2017/G003/000541 APROBACION MODIFICACIÓN MC 20 2017 TC 07 2017 00526/2017 

2017/G003/000542 

RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIONADOR DE 

TRAFICO 00527/2017 

2017/G003/000544 OCUPACIÓN DA VIA PÚBLICA 00528/2017 

2017/G003/000546 

DESIGNACION DE AVOGADO NO PROCEDEMENTO 

ORDINARIO 730/2017, X.X.X. CONTRA CONCELLO DE 

CEDEIRA 00529/2017 

2017/G003/000547 

RESOLUCION DESESTIMATORIA DE RECURSO DE 

REPOSICION EN MATERIA DE TRAFICO, 

CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR E 

SEGURIDADE VIARIA 00530/2017 

2017/G003/000543 

INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO-

LOCOMOCIÓN 00531/2017 

2017/G003/000548 

ADXUDICACIÓN DE CAMIÓN CON PLATAFORMA 

ELEVADORA PARA A PRESTACIÓN DOS SERVIZOS 

PÚBLICOS MUNICIPAIS 00532/2017 

2017/G003/000545 

SUBSTITUCION DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO 

REXISTRO XERAL 00533/2017 
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2017/G003/000549 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA O 

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN SUBSTITUCIÓN 

POR BAIXA POR INCAPACIDADE TEMPORAL DE 

X.X.X. 00534/2017 

2017/G003/000550 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA O 

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN SUBSTITUCIÓN 

POR BAIXA POR INCAPACIDADE TEMPORAL DE 

X.X.X. 00535/2017 

2017/G003/000551 

RESOLUCION DE PAGAMENTO DOS XOGOS 

POPULARES E CONCURSO DE CASTELOS DE AREA 

2017- LEVANTAMENTO DE REPARO 00536/2017 

2017/G003/000552 

DESIGNACION DE AVOGADO NO  PROCEDEMENTO 

ABREVIADO 240/2017, PÉREZ LEMA AVOGADOS E 

CONSULTORES, S.L. CONTRA CONCELLO DE 

CEDEIRA 00537/2017 

2017/G003/000553 

INICIO PROCEDEMENTOS SANCIONADORES DE 

TRAFICO 00538/2017 

2017/G003/000554 

CANCELACIÓN DO PRÉSTAMO COA DEPUTACIÓN 

POLO PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO PAI 2015 00539/2017 

2017/G003/000555 NOMINA DE NOVEMBRO DE 2017 00540/2017 

2017/G003/000556 

REMISION DA OFERTA AO SERVICIO PUBLICO DE 

EMPREGO PARA A CONTRATACION LABORAL 

TEMPORAL DE DOUS AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS PARA FOMENTO DO EMPREGO 

NO MEDIO RURAL (APROL RURAL) 00541/2017 

2017/G003/000557 

LICENZA NÚM. 201703 PARA A TENENCIA DE 

ANIMAL PERIGOSO 00542/2017 

2017/G003/000558 DEVOLUCIÓN DE FIANZA/AVAL 00543/2017 

2017/G003/000559 DEVOLUCIÓN DE FIANZA/AVAL 00544/2017 

2017/G003/000560 DEVOLUCIÓN DE FIANZA/AVAL 00545/2017 

2017/G003/000561 DEVOLUCIÓN DE FIANZA/AVAL 00546/2017 

2017/G003/000562 

DESIGNACIÓN DE AVOGADO NO PROCEDEMENTO 

ORDINARIO 740/2017, X.X.X. CONTRA CONCELLO DE 

CEDEIRA 00547/2017 

2017/G003/000564 

DESIGNACIÓN DE AVOGADO NO PROCEDEMENTO 

ORDINARIO 739/2017, X.X.X. CONTRA CONCELLO DE 

CEDEIRA 00548/2017 

2017/G003/000565 

DESIGNACIÓN DE AVOGADO NO PROCEDEMENTO 

ORDINARIO 738/2017, X.X.X. CONTRA CONCELLO DE 

CEDEIRA 00549/2017 

2017/G003/000567 

CONSULTA DE EXPEDIENTE E EXPEDICIÓN DE 

COPIA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO EXP. DE 

OBRA 204/1983 00550/2017 

2017/G003/000563 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL POR 

INTERINIDADE DUN/HA LIMPADOR/A PARA A 

PRAZA CON CÓDIGO 15022LIMP-02 00551/2017 
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2017/G003/000572 

CONVOCATORIA DA COMISIÓN SELECCIONADORA 

E DATA DO PROCESO SELECTIVO PARA A 

CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE DOUS 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS PARA FOMENTO 

DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL) 00552/2017 

2017/G003/000571 

RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 

2017/I001/000005 INCOADO A X.X.X. 00553/2017 

2017/G003/000573 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL POR 

INTERINIDADE DUN/HA LIMPADOR/A PARA A 

PRAZA CON CÓDIGO 15022LIMP-02 00554/2017 

2017/G003/000566 

ALTAS NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 

NOVEMBRO 2017 00555/2017 

2017/G003/000574 

AVOCACIÓN DE COMPETENCIA E LEVANTAMENTO 

REPARO PARA APROBACIÓN FACTURA SERVIZO DE 

PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS 

FORESTAIS 00556/2017 

2017/G003/000575 

APROBACIÓN CERTIF.OBRA NÚM.2 CORRIXIDA DE 

"ACONDIC. RÚAS ZONA URBANA. PAS 2015" 00557/2017 

2017/G003/000576 

CONTRATO MENOR DE SERVIZOS PARA CONTROL 

DE CALIDADE EXTERNO DA OBRA DE INSTALACIÓN 

DUNHA PISTA PUMPTRACK 00558/2017 

2017/G003/000577 

RESOLUCION ESTIMATORIA DE ALEGACIONS DE 

EXPEDIENTE SANCIONADOR DE TRAFICO 00559/2017 

2017/G003/000578 

DECRETO NÓMINA EXTRAORDINARIA DE NADAL 

2017 00560/2017 

2017/G003/000579 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 00561/2017 

2017/G003/000581 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 00562/2017 

2017/G003/000582 

SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO 

PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 00563/2017 

2017/G003/000580 

SOLICITUDE DE AXUDA MUNICIPAL DE 

EMERXENCIA SOCIAL 00564/2017 

2017/G003/000583 CONSULTA DE EXPEDIENTE 00565/2017 

2017/G003/000584 

PRÓRROGA DA CONTRATACIÓN LABORAL 

TEMPORAL DE X.X.X. COMO TRABALLADORA 

SOCIAL DO CONCELLO 00566/2017 

2017/G003/000585 

MODIFICACIÓN DO CONTRATO REXISTRADO NA 

OFICINA DE EMPREGO DE FERROL-ESTEIRO CON 

NÚMERO 31760 DE DATA 03 DE FEBREIRO DE 2004 00567/2017 

2017/G003/000588 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA O 

SERVIZO DE AXUDA NON FOGAR EN SUBSTITUCIÓN 

POR VACACIÓNS DE X.X.X. 00568/2017 

2017/G003/000589 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS PARA O FOMENTO 

DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL) 00569/2017 

2017/G003/000586 

LEVANTAMENTO DE REPARO DE FACTURAS 

18.12.2017 00570/2017 
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2017/G003/000587 CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 19.12.2017 00571/2017 

 

 

O Pleno queda enterado. 

 

9. MOCIÓNS DE URXENCIA 

 

O Sr. Alcalde di: Hai unha do grupo de goberno. Pedirlles disculpas por presentalo no último 

momento. Ó final entre os informes, o traballo do Concello e un pouco todo isto xunto nos 

levou a ter que presentalo no último momento. Os proxectos están aquí e calquera dúbida que 

poidan ter sobre eles teñen todos estos días para poder revisalos e si creen que hai algunha cousa 

que se deba modificar ou que se poida cambiar tamén estamos dispostos a escoitalos. 

 

Se somete á consideración do Pleno, por razón de urxencia, a seguinte proposición á que pola 

Secretaria dáse lectura: 

 

9.1. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO POS+2018 DA DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL 

 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 

ASUNTO: SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PLAN PROVINCIAL DE 

COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN 

ÚNICO DE CONCELLOS “POS+2018” 

 

A aprobación das Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+2018”, foi publicada no BOP núm. 118 

de 3 de outubro de 2017. 

 

Con data 07.11.2017 recibiuse do Servicio de Plans Provinciais da Deputación Provincial a 

Circular sobre a aprobación das Bases reguladoras do Plan Único de Concellos POS+2018, 

cunha asignación a este concello de 746.816,58 €. 

 

Por isto, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 

 

1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 

(Plan único de concellos) “POS+2018” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se 

coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial 

asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a 

“achega provincial 2018”,”achega provincial 2017” e “préstamo provincial 2018”: 

 
A) Financiamento do pago a provedores: 

 

 Capítulo IV Capítulo VI Total 

Achega provincial 2017 aplicada ao 

financiamento de pago a provedores 

1.683,67  1.687,67 
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Achega provincial 2018 aplicada ao 

financiamento de pago a provedores 

   

Subtotal pago a provedores 1.683,67  1.687,67 

 

 

B ) Financiamento de gastos correntes: 

           

 Deputación 

Achega provincial 2018 aplicada ao financiamento de gastos correntes 2018 260.403,15 

Subtotal gasto corrente 260.403,15 

 

 

C ) Financiamento de investimentos: 

 

ACHEGA PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 

total 

     

     

Subtotal investimentos achega provincial 2018 0,00 0,00 0,00 

 

 

ACHEGA PROVINCIAL 2017 

(Investimentos “financeiramente sostibles”) 

 

Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou 

subministración 

Grupo de 

programa 

Deputación Concello Orzamento total 

MELLORA DAS BEIRARRÚAS EN 

VARIAS RÚAS DO CASCO 

URBANO 

1532 183.840,38 1.683,67 185.524,05 

REURBANIZACIÓN DA RÚA 

CONVENTO 

1532 69.965,83 0,00 69.965,83 

      

      

Subtotal investimentos achega provincial 2017 253.806,21 1.683,67 255.489,88 

 

 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Préstamo 

Deputación 

Achega 

Concello 

Orzamento 

total 

REHABILITACIÓN DO EDIFICIO “CASA AVELINO” 

PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS - FASE 2 

230.923,55 0,00 230.923,55 

     

Subtotal investimentos préstamo provincial 2018 230.923,55 0,00 230.923,55 

 

E aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2018 e que se 

relacionan nestas táboas. 
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D) Financiamento dos honorarios de redacción de proxectos ou pregos: 

 

Denominación do proxecto  ou prego cuxos honorarios de 

redacción se solicitan (achega provincial 2018) 

Deputación 

    

    

 Subtotal redacción proxectos 0 

 

E) Financiamento de achegas municipais a outros Plans, Programas ou Convenios: 

 

Denominación do investimento doutro Plan, Programa ou Convenio para cuxa 

achega municipal se solicita aplicar achega provincial 2018  

Deputación 

    

 Subtotal achega municipal 2018 0 

 

 

Denominación do investimento “financeiramente sostible” doutro Plan, 

Programa ou Convenio para cuxa achega municipal se solicita aplicar achega 

provincial 2017 

Deputación 

Denominación Grupo de 

programa 

  

     

 Subtotal achega municipal 2017 0 

 

 

F) Redución de débeda con entidades financeiras: 

 

Entidade financeira 
Número/código do 

préstamo 

Importe de “préstamo provincial 

2018” aplicado á redución da débeda 

   

   

Subtotal redución de débeda con entidades financeiras 0 

 

 

G ) Resumo: 

 

SUBTOTAIS Deputación Concello Total 

 

A-  PAGO A PROVEDORES 

 

Achega 2017 

 

1.683,67  1.683,67 

Achega 2018 

 

   

B- GASTOS CORRENTES  

  

Achega 2018 

 

260.403,15  260.403,15 

 

 

C- INVESTIMENTOS 

 

Achega 2018 

 

   

Achega 2017 

 

253.806,21 1.683,67 255.489,88 
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Préstamo 2018 

 

230.923,55 0,00 230.923,55 

D-  HONORARIOS REDACCIÓN  

 
Achega 2018    

 

E- ACHEGAS MUNICIPAIS 

Achega 2018 

 

   

Achega 2017 

 

   

F- REDUCIÓN DÉBEDA Préstamo 2018 

 

   

 

 

T O T A L 

Achega 2018 

 

260.403,15  260.403,15 

Achega 2017 

 

255.489,88  255.489,88 

Préstamo 2018 

 

230.923,55  230.923,55 

TOTAL 

 

746.816,58 1.683,67 748.500,25 

 

 

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2018 no que se inclúen os investimentos financeiramente 

sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescricións 

técnicas: 

 

Denominación dos investimentos “financeiramente sostibles” 

(mínimo do 20% do total das achegas e préstamo provincial 

asignado) 

Grupo de 

programa 

 

 

Orzamento 

 PARQUE DE AUGA E TIROLINA 171 126.012,82 

PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS EN VILARCAY E MEIZOSO 1532 32.743,14 

    

TOTAIS  158.755,96 

    

         

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a 

execución dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e 

autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 

 

4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2018 os fondos necesarios 

para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2018, se a 

houbera. 

 

5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e 

execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta se 

produce efectivamente. 

 

6.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 

Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e 

no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase 
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o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu 

importe.  

 

7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de 

Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o 

concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 

 

8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 

presente acordo e o correspondente expediente.” 

 

  

Polo Sr. Presidente se somete á consideración do Pleno a urxencia do asunto, resultando 

APROBADA a urxencia por unanimidade dos membros presentes, e polo tanto, polo voto 

favorable da maioría absoluta do número legal de membros da Corporación, incluíndose na orde 

do día. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Nós ímonos abster porque, obviamente, non nos deu tempo a 

estudalo. Pedir perdón, pero a realidade é esa. 

 

O Sr. Alcalde di: Entendémolo perfectamente. 

 

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor, do PSdG-PSOE (3), do 

BNG (2) e de ANOVA (2) e seis (6) abstencións do PP, ACORDA: APROBAR a proposición 

nos termos nos que quedou transcrita. 

 

7. ROGOS E PREGUNTAS 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: ¿Qué é o que pasa coas subvencións de deportes? Porque está a 

xente esperando a que se resolvan. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: As subvencións de deporte agora mesmo dependen da súa 

fiscalización, nada máis. 

 

O Sr. Alcalde di: Explica un pouco o proceso. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Non é necesario. 

 

O Sr. Alcalde di: No punto que están agora mesmo, falta sólo informe de Intervención. 

 

O Sr Rubido Ramonde di: Con respecto a X.X.X., que foi cesada, temos noticias de que hai 

sentencia. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Si. 

 

O Sr Rubido Ramonde di: ¿Qué postura vai a adoptar entre as dúas o Concello? ¿Readmisión ou 

indemnización? 
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O Sr. Alcalde di: Xa está adoptada, que é, según os informes dos técnicos, tanto da Secretaria 

como do Interventor, a única legal que temos que é a de indemnización. Ao non estar o posto no 

catálogo de postos de traballo non se pode facer a readmisión. 

 

O Sr Rubido Ramonde di: Con respecto ás axudas de familias con nenos en idade escolar. Non 

se convocaron este ano ¿Non se van convocar? Porque está acabando o ano. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: As bases están feitas. Eu non sei moi ben cómo contestar para non 

deixar quedar mal a nadie. Eu creo que este goberno traballamos de máis e aos funcionarios en 

xeral témolos demasiado agobiados con tanto traballo. Non estaban afeitos, ao mellor, a ter tanta 

cousa encima continuamente. É certo, estouno dicindo de coña, pero é verdade. 

 

O Sr. Labraña Barrero di: ¿Non vedes o fracos que están? 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Maldita a gracia que me facía a mín recurrir a X.X.X. ¿Eh? Pero non 

quixen dicir nada diso. A X.X.X debédeslle ter unha simpatía grandísima. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Nin simpatía nin antipatía. Pero un momento Luis, tamén che digo 

unha cousa, cando nós mirábamos o tema dos pregos tiñamos o mesmo problema, pero non 

recurrimos a ningún X.X.X.. Fumos nós á Deputación e acabamos elaborándoos, en conxunto 

coa Deputación. Que conste. Pero bueno. O que se critica non é que se acudira a este señor ou a 

calquera outro. Eles tamén teñen dereito a vivir, obviamente, senón cómo se fixo. O pouco 

tempo que quedaba antes das eleccións e, xa non iso, senón o tema de que o procedemento en sí 

non foi o máis correcto. 

 

O Sr. Alcalde di: Alfredo ¿Tés algunha pregunta máis? 

 

O Sr. Vilela Santalla di: Non. Digo que deixou quedar moi ben aos técnicos. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Eu non considero que eles non traballen. De verdade que non o 

considero. 

  

O Sr. Vilela Santalla di: Estamos en Nadal, pero tampouco é para deixalos mal. 

 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Traballan, e moito. Pero é verdade que nosoutros tal e como 

funcionamos é certo que estamos continuamente. E iso pódeno dicir. Continuamente con cousas 

e chega un momento que claro. 

 

O Sr. Alcalde di: Damos por rematada a sesión. Moitísimas gracias a todos por vir e bo Nadal a 

todos. 

 

O Sr. Rubido Ramonde di: Igualmente. 

 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 19:45 horas do 

expresado día, estendéndose a presente acta do que eu, como Secretaria, dou fe. 
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    O PRESIDENTE       A SECRETARIA 

     PABLO DIEGO MOREDA GIL            ANA VELO RUIZ 

 


