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ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 11 DE 
FEBREIRO DE 2019 
 
 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
MANUEL PEREZ RIOLA 
MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ 
JOSE CAMILO CASAL GARCIA 
 
AUSENTES: 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTORA: 
YOLANDA ARES BAO (EXCUSA A SÚA ASISTENCIA) 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás 12:30 horas do día 11 de febreiro 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 29.01.2019 
 
Acordos adoptados: 
 

1. Aprobación da acta da sesión realizada en data 29.01.2019. 
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2. LICENZA DE EDIFICACIÓN 2018/U022/000014 
 
Acordos adoptados: 
 
1º) Conceder, salvo dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro, a licenza municipal de 
edificación solicitada. 
 
A presente licenza concédese coas condicións citadas no informes técnicos e no documento de 
cesión de terreos asinado o 28/01/2019. 
 
2º) As obras executaranse de acordo co proxecto autorizado no encabezamento. 
 
3º) 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. 
 
4º) Que se dilixencie o proxecto técnico obxecto desta licenza e os planos que se refiran ás 
condicións urbanísticas. 
 
5º) Incluír 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. CAMBIO DE TITULARIDADE DA LICENZA MUNICIPAL DE ACTIVIDADE. EXPEDIENTE: 
2018/U020/000010 
 
Acordos adoptados: 
 
1º) Tomar coñecemento da comunicación de cambio de titularidade da licenza municipal para o 
exercicio da actividade de cafetería na C/ Arriba da Ponte, a favor de X.X.X. 
 
2º) Advertir a persoa interesada que o local, cuxa licenza é obxecto de transmisión, poderá ser 
obxecto de inspección polos servizos municipais para comprobar se sé manteñen as condicións 



 

 

 
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 
https://sede.concellodecedeira.es co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe. 
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos) 

obxectivas do establecemento, o seu emprazamento e circunstancias urbanísticas, sanitarias, etc., 
conforme ás cales se concedeu o título obxecto de transmisión. 
 
 
4. DECLARACIÓN DE INNECESARIEDADE DE LICENZA DE PARCELACIÓN (EXP. 2017/U018/000003) 
 
Acordos adoptados: 
 
1º) Declarar a innecesariedade da licenza municipal de parcelación urbanística da finca nº XXX de 
concentración parcelaria Cervo - Régoa, con referencia catastral XXXXXXXXXXXX ao axustarse ao 
disposto na normativa urbanística que resulta de aplicación (art. 150.6.c da Lei 2/2016 do solo de 
Galicia), incorporando como anexo a copia certificada do plano parcelario correspondente e das 
fichas descritivas dos lotes resultantes. 
 
2º) Esta declaración acordarase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de 
terceiro, así como coa reserva das demais autorizacións sectoriais que puideran ser necesarias. 
 
3º) Dilixenciar o proxecto e planos obxecto deste expediente. 
 
4º) Notificar o presente acordo á persoa interesada. 
 
 
5. ALTA VAO (EXP. 2018/V008/000002) 
 
Acordos adoptados: 
 
1º.- Outorgar a autorización para vao cós seguintes datos: 
 

- Interesado: X.X.X. 
- Situación: RÚA DO INSTITUTO - AVENIDA DE CASTELAO 
- Referencia Catastral: XXXXXXXXXX 
- Expediente: 2018/V008/000002 
- Nº de vao: 2018/XXXXX/XXXXXX 
- Tipo de vao: Permanente. Garaxes priv. ou de com. de propietarios con un ou máis 

vehículos e sup. min. 15 m2 
- Actividade ou uso do local: Aparcadoiro 
- Superficie de local (m²): 66,23 
- Nº de prazas (vehículos): 2 
- Largo da entrada (metros): 2,75 
- Ancho do vao na beirarrúa (metros): 2,40 
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- Rebaixe: Na beirarrúa 
 
2º.- A placa do vao incorporará os seguintes datos: 

 
- Tipo de Vao: Permanente. Garaxes priv. ou de com. de propietarios con un ou máis 

vehículos e sup. min. 15 m2 
- Número de licenza: 2018/XXXXX/XXXXXX 
- Ancho do vao na beirarrúa (metros): 1,57 

 
3º.- Cumprirase o condicionado do ANEXO á presente autorización, ordenanza e demais normativa 
de aplicación. 
 
4º.- Outorgar a autorización para: 
 

- Zona excluída aos vehículos mediante o pintado da calzada na fronte do vao, coincidente 
coa edificación sita na rúa do Instituto – Avenida de Castelao, cun largo de 2,75 metros. 

 
5º.- Notificar o presente acordo aos interesados e aos demais negociados, seccións ou servizos 
correspondentes, para o seu coñecemento e efectos. 
 
 
6. APROBACIÓN PUNTOS DE LUZ 2018 
 
Acordos adoptados: 
 
Aprobar un gasto polo importe total de mil sesenta e cinco euros con trinta y tres céntimos de 
euros (1.065,33€), correspondente os convenios anteriormente mencionados, asinados cos veciños 
que se relacionan de seguido, e recoñecer e liquidar a obriga municipal deles derivada no exercicio 
2018 e que a Tesourería Municipal proceda ao pago da cantidade de 32,00 euros/ano ou a parte 
proporcional segundo corresponda e se detalla na táboa seguinte, mediante transferencia 
bancaria, e a súa contabilización con cargo a partida 2019 165.22100. 
 

 PUNTOS DE LUZ 2018         

ENDEREZO PUNTO DE LUZ ANO 2017 INCIDENCIA FECHA IMPORTE 

GONDON  SISALDE MAIOR 32,00 €     32,00 € 

REGO, MONTOXO  32,00 € BAJA 18/01/2018 1,33 € 

COSTA-SAN ROMAN 32,00 €     32,00 € 
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PENADAGUIA SAN ROMAN 32,00 €     32,00 € 

CANCELO-CERVO 32,00 € BAJA 02/07/2018 16,00 € 

FERRERÍA-SAN JULIÁN DE MONTOXO 32,00 €     32,00 € 

VILARNOVO-MONTOXO 32,00 €     32,00 € 

PENADAGUIA-SAN ROMAN 32,00 €     32,00 € 

LUGAR AS PEDRAS-ESTEIRO 32,00 €     32,00 € 

TOXO-REGOA  32,00 € BAJA 20/07/2018 17,33 € 

LIÑARES-MONTOXO 32,00 €     32,00 € 

CARRACEDO-MONTOXO 32,00 €     32,00 € 

TOXO-REGOA 32,00 € BAJA 20/07/2018 17,33 € 

SAN ROMAN 32,00 €     32,00 € 

BALTEIRO 32,00 €     32,00 € 

TOXO-REGOA 32,00 € BAJA 20/07/2018 17,33 € 

CAMPOLONGO 32,00 €     32,00 € 

VERIÑO DE ARRIBA 32,00 €     32,00 € 

OUTEIRO-SAN ROMAN 32,00 €     32,00 € 

A RIBA-SAN ROMAN 32,00 € BAJA 04/07/2018 16,00 € 

VILARNOVO-MONTOXO 32,00 €     32,00 € 

LIÑARES-MONTOXO  32,00 €     32,00 € 

LAGOS-MONTOXO  32,00 €     32,00 € 

REBOREDO-REGOA  32,00 € BAJA 20/07/2018 17,33 € 

CANCELO-CERVO 32,00 € BAJA 02/07/2018 16,00 € 

TIDE 32,00 €     32,00 € 

COSTA, SAN ROMAN 32,00 €     32,00 € 

TORNO, MONTOXO 32,00 € 
DEVOLUCION; CUENTA 
CANCELADA 16/05/2018 32,00 € 

CHEDA DE ABAIXO 32,00 €     32,00 € 

TORNO-MONTOXO 32,00 €     32,00 € 

TOXO-REGOA 32,00 € BAJA 20/07/2018 17,33 € 

GONDON, SISALDE MAIOR 32,00 €     32,00 € 
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PENADAGUIA-SAN ROMAN 32,00 €     32,00 € 

BALVIS-MONTOXO 32,00 €     32,00 € 

O REGO- MONTOXO 32,00 € BAJA 18/01/2018 1,33 € 

AREOSA 32,00 €     32,00 € 

LUGAR DE LAGOS 32,00 €     32,00 € 

SAN MIGUEL-ESTEIRO 32,00 €     32,00 € 

LG DE CANDOCIA  32,00 €     32,00 € 

  1.401,32 €   TOTAL 1.065,33 € 
 
 
7. APROBACIÓN DA LISTA DE COBRO DO SERVIZO CORRESPONDENTE Ó PRIMEIRO TRIMESTRE 
DO CURSO 2018/2019 
 
Acordos adoptados: 
 
1º) A aprobación da lista de cobro do servizo correspondente ó primeiro trimestre do curso 
2018/2019 meses de outubro, novembro e decembro de 2018 e se compón de 4 obrigados ó 
pagamento ascendendo a un  total de 114,85 € 
 
2º) Que se continúe coa recaudación das cantidades. 
 
 
8. APROBACIÓN DA LISTA DE COBRO DO SERVIZO CORRESPONDENTE Ó SEGUNDO TRIMESTRE 
DO CURSO 2018/2019 
 
Acordos adoptados: 
 
1º) A aprobación da lista de cobro do servizo correspondente ó segundo trimestre do curso 
2018/2019 meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2019 e se compón de 5 obrigados ó pagamento 
ascendendo a un  total de 162,85 € 
 
2º) Que se continúe coa recaudación das cantidades. 
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9. APROBACIÓN DA LISTA DE COBRO DO SERVIZO CORRESPONDENTE Ó CURSO 2018/2019 
 
Acordos adoptados: 
 
1º) A aprobación da lista de cobro do servizo correspondente ó curso 2018/2019 meses de Outubro 
de 2018 a Xuño de 2019, e ascendendo a un total de 63,34 €. 
 
2º) Que se continúe coa recaudación das cantidades. 
 
 
10. CONTRATO MENOR PARA O SERVIZO DE GABINETE DE COMUNICACIÓN DO CONCELLO DE 
CEDEIRA - 1º SEMESTRE DE 2019 
 
Acordos adoptados: 
 
1º.- Declarar a conformidade coa oferta presentada. 
 
2º.- Aprobar o gasto e adxudicar a Pingota Comunicación S. Coop. Galega, , mediante un contrato 
menor, o servizo de gabinete de comunicación municipal, para o 1º semestre do presente ano 2019 
e polo importe total de 7.199,52 euros (IVE incluído), de acordo co presuposto presentado con 
data 31.01.2019. 
 
3º.- O pagamento do servizo farase de acordo co estipulado na Lei 9/2017 de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público. 
 
4º.- Notificar a presente resolución á adxudicataria. 
 
5º.- Dar traslado da presente resolución aos servizos municipais de Tesourería e Intervención; así 
como ao de Contratación. 
 
 
11. CONTRATO MENOR DE SERVIZOS DE LIMPEZA NA ÁREA RECREATIVA DE SAN ANDRÉS DE 
TEIXIDO E NO CEMITERIO MUNICIPAL DE CEDEIRA 
 
Acordos adoptados: 
 
1º.- Declarar a conformidade coas ofertas presentadas. 
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2º.- Aprobar o gasto e adxudicar a  D. Eladio Rodríguez Fernández, o servizo de limpeza, recollida 
de lixo e mantemento dos servicios públicos da área recreativa de San Andrés de Teixido, e do 
servizo de xardinería e limpeza do cemiterio municipal de Cedeira durante o ano 2019 e polo 
importe anual de 16.170,00 euros (IVE incluído).  
 
3º.- Notificar a presente resolución ao adxudicatario. 
 
4º.- Dar traslado da presente resolución aos servizos municipais de Tesourería e Intervención; así 
como ao de Contratación. 
 

 
 
12. CONTRATO MENOR PARA O MANTEMENTO DOS SISTEMAS DE SEGURIDADE E DE PROTECIÓN 
CONTRA INCENDIOS EN INSTALACIÓNS MUNICIPAIS 
 
Acordos adoptados: 
 
1.- Declarar a conformidade coas ofertas presentadas. 
 
2.- Aprobar o gasto e adxudicar á empresa CHUBB IBERIA, o contrato menor para o mantemento 
(preventivo e correctivo) dos sistemas de seguridade e de protección contra incendios (PCI) nas 
instalacións municipais para o ano 2019, de acordo coas ofertas núms. 295162/00/00 e 
279559/00/00 de data 30.01.2019, por un importe total (IVE incluído) de 983,97 € (mantemento 
preventivo) e 5.178,22 € (mantemento correctivo). 
 
3.- O pagamento do servizo farase de acordo co estipulado na Lei 9/2017 de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público. 
 
4.- A presente contratación non terá revisión de prezos por parte da empresa adxudicataria. 
 
5.- Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria. 
 
6.- Dar traslado aos servizos municipais de Intervención e Tesourería, e ao de Contratación. 
 
 
13. ASUNTOS VARIOS 
 
Non hai. 
 



 

 

 
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 
https://sede.concellodecedeira.es co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe. 
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos) 

 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 12:40 horas do 
expresado día. 


