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ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 8 DE 
XANEIRO DE 2019. 
 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ 
JOSE CAMILO CASAL GARCIA 
 
AUSENTES: 
MANUEL PEREZ RIOLA 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTOR  ACCTAL: 
FRANCISCO JAVIER ZUNZUNEGUI VAZQUEZ 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás 12:10 horas do día 8 de xaneiro de 2019, reúnese a 
Xunta de Goberno Local co obxecto de realizar, en primeira convocatoria, sesión ordinaria baixo a 
presidencia do Sr. Alcalde-Presidente, e coa asistencia dos Sres./Sras. concelleiros/as que arriba se 
relacionan, actuando como Secretaria a titular da Corporación, dona Ana Velo Ruiz, que dá fe do 
acto. 
 
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo 
artigo 113 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, para a válida realización das sesións da Xunta de Goberno 
Local, declara aberta esta, pasándose ó estudio e exame dos asuntos incluídos na orde do día da 
convocatoria. 
 
 
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA  ACTA DE 19.12.18. 
 
Acordos adoptados: 
 
1. Aprobación da acta da sesión realizada en data 19.12.18. 
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2. LICENZA DE EDIFICACIÓN 2018/U022/000024 
 
Acordos adoptados: 
 
1º) Conceder a excepcionalidade, en cumprimento do Decreto 29/2010, de Habitabilidade de 
vivendas de Galicia, e dar traslado do acordo á Dirección Xeral do IGVS, das seguintes 
determinacións das NHV: 

• I.B.3.2.1   
• I.B.3.1.3   

 
2º) Conceder, salvo dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro, a licenza municipal de 
edificación solicitada. 
 
A presente licenza concédese coas condicións citadas no informe técnico de data 27/12/2018. 
 
3º) As obras executaranse de acordo co proxecto autorizado no encabezamento. 
 
4º) Advertir ao propietario/a ou promotor/a que, unha vez rematadas as obras, deberá comunicar 
ao Concello este feito e presentar perante a Xerencia Territorial do Centro de Xestión Catastral e 
Cooperación Tributario ou neste Concello que, á súa vez, remitirá a documentación de acordo coa 
lexislación vixente. 
 
De conformidade co disposto no artigo 4.2 da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de 
construcións, obras e instalacións, deberá presentar a autoliquidación do referido imposto no 
prazo de un mes a contar desde a recepción da notificación do presente acordo, a autoliquidación 
que terá carácter provisional. 
 
5º) Que se dilixencie o proxecto técnico obxecto desta licenza e os planos que se refiran ás 
condicións urbanísticas. 
 
6º) Incluir na notificación do acordo as condicións xerais da licenza aprobadas na sesión ordinaria 
da Xunta de Goberno Local celebrada o 25 de setembro de 2007. 
 
 
3. RECURSO RECIBO LIXO INFORME 65.2018 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO. DAR A BAIXA temporal no padrón do lixo o número fixo que se indica de seguido, para 
os exercicios 2018, 2019 e 2020. 
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NÚMERO  FIXO EXERCICIO 
253000644600 2018 

 
SEGUNDO.  ANULAR o recibo emitido pola taxa de recollida de residuos no exercicio 2018 para o 
número fixo dado de baixa. Os datos do recibo son: 

ID_VALOR Nº FIXO COTA (€) 
20183515022RL01R003817 253000644600 47,00 

 
TERCEIRO.-  RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN das cantidades correspondentes os recibos 
anulados e que se atopen aboadas. 
 
CUARTO.- COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu 
coñecemento e a tramitación oportunos. 
 
 
4. RECURSO RECIBO LIXO INFORME 66.2018 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO. ANULAR  o seguinte recibo, por non producirse o feito impoñible: 

Nº FIXO ID. VALOR EXERCICIO COTA (€) 

253000642187 20183515022RL01R000019 2018 65,00 
 
SEGUNDO. RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN das cantidades correspondentes aos recibos 
anulados e que se atopen aboadas. 
 
TERCEIRO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu 
coñecemento e a tramitación oportunos. 
 
 
5. RECURSO RECIBO VAO INFORME 01.2019 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO.- ANULAR o seguinte recibo, por non ser correcto o suxeito pasivo 

Nº FIXO ID. VALOR COTA (€) 
503000422352 20183515022EN01R000027 30,00 
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SEGUNDO.- RECOÑÉCER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN da cantidade anulada dos recibos  que xa foron 
aboados. 
 
TERCEIRO.- COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu 
coñecemento e a tramitación oportunos. 
 
 
6. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE REURBANIZACIÓN DA RÚA 
CONVENTO. POS+2018 
 
Acordos adoptados: 
 
1. Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado, para o 
contrato  denominado "Reurbanización da Rúa Convento". 
 
2. Autorizar, en contía de 69.965,83 € IVE incluído (Prezo sen IVE 57.823,00 €; IVE 12.142,83 €), o 
gasto que para este Concello representa a contratación referenciada, con cargo á partida 
1532.619.00 do presuposto municipal en vigor. 
 
3. Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerá o contrato de obra 
denominado "Reurbanización da Rúa Convento" por procedemento aberto simplificado. 
 
4. Publicar a licitación na Plataforma de Contratos do Sector Público, expresando que o prazo de 
presentación de proposicións será de vinte (20) días naturais desde a súa publicación. 
 
 
7. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE MELLORA DAS BEIRARRÚAS NA 
AV. AREA, RÚA AS PONTES, CAMIÑO REAL MAGDALENA E OUTRAS. POS+2018 
 
Acordos adoptados: 
 
1. Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado, para o 

contrato  denominado "Mellora das beirarrúas na Avda. Area, Rúa As Pontes, Camiño Real da 
Magdalena e outras". 

 
2. Autorizar, en contía de 185.524,05 € IVE incluído (Prezo sen IVE 153.325,66 €; IVE 32.198,39 €), 

o gasto que para este Concello representa a contratación referenciada, con cargo á partida 
1532.619.00 do presuposto municipal en vigor. 
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3. Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerá o contrato de obra 
denominado "Mellora das beirarrúas na Avda. Area, Rúa As Pontes, Camiño Real da Magdalena 
e outras" por procedemento aberto simplificado. 

 
4. Publicar a licitación na Plataforma de Contratos do Sector Público, expresando que o prazo de 

presentación de proposicións será de vinte (20) días naturais desde a súa publicación. 
 
 
8. ASUNTOS VARIOS 
 
Non hai 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 12:20 horas do 
expresado día. 


