
 

  
 

 
ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 21 
DE AGOSTO DE 2019. 
 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
MANUEL PEREZ RIOLA 
CARMELA PRIETO CAL 
MAGDALENA PEREZ VILLAR 
JESUS ROMERO CARRACELAS 
 
AUSENTES: 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTORA: 
YOLANDA ARES BAO 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás 14:00 horas do día 21 de agosto 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 DATA 05.08.2019. 
 
Acordos adoptados: 
 

1. Aprobar a acta da sesión realizada en data 05.08.2019. 
 
 
2. LICENZA DE EDIFICACIÓN 2017/U022/000011 
 
Acordos adoptados: 
 
1º) Conceder a licenza municipal de cambio de uso parcial de edificio existente na rúa Viveiro – 
rúa Capela, en concreto da planta baixa, primeira e segunda, a uso sanitario asistencial. 
 
2º) Conceder a licenza municipal de edificación solicitada para as actividades de: 



 

  
 

 
- Fogar residencial de maiores (planta baixa e primeira) 
- Dúas vivendas comunitarias (planta segunda) 

 
3º) As presentes licenzas outórganse sen prexuizo da obtención das pertinentes autorizacións 
derivadas da normativa específica de aplicación. 
 
4º) As obras executaranse de acordo cos proxectos autorizados no encabezamento. 
 
5º) Unha vez rematada a obra, segundo o art. 24.2 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do 
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, presentarase comunicación 
previa para o inicio da actividade ou a apertura do establecemento, xunto cós datos de 
identificación da persoa titular e a referencia da comunicación previa ou a licenza urbanística 
que amparou a obra realizada, así como o certificado final de obra asinado por técnico 
competente, e, de ser o caso, a documentación acreditativa do cumprimento dos 
condicionados do título habilítante, xunto cós demais requisitos legalmente establecidos. 
 
6º) Advertir ao propietario/a ou promotor/a que, unha vez rematadas as obras, deberá 
comunicar ó Concello este feito e presentar perante a Xerencia Territorial do Centro de Xestión 
Catastral e Cooperación Tributario ou neste Concello que, á súa vez, remitirá a documentación 
de acordo coa lexislación vixente. 
 
De conformidade co disposto no artigo 4.2 da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de 
construcións, obras e instalacións, deberá presentar a autoliquidación do referido imposto no 
prazo de un mes a contar desde a recepción da notificación do presente acordo, a 
autoliquidación que terá carácter provisional. 
 
7º) Que se dilixencie o proxecto técnico obxecto desta licenza e os planos que se refiran ás 
condicións urbanísticas. 
 
8º) 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. APROBACIÓN RELACIÓN DE FACTURAS F-2019-23 
 
Acordos adoptados: 
 
Primeiro.- Autorizar e dispoñer os gastos que se relacionan de seguido, e recoñecer e liquidar 
as obrigas correspondentes, xuntando nun so acto as tres fases de execución do gasto a que se 
refire o artigo 67.1.b) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, prestar aprobación ás facturas 
e os xustificantes que se citan, ordear o pago e que pola Tesourería Municipal se proceda o seu 
pagamento e contabilización con cargo ás partidas orzamentarias que se indican: 

 

Nº REX. DATA FRA. TEXTO EXPLICATIVO PRG EC IMPORTE 

F/2019/802 25/03/2019 
LIQUIDACION PROVIISON -
1º ANO 2019 3231 45100 23.850,00 € 

F/2019/1881 31/07/2019 

RECOGIDA de RSU, y 
LIMPIEZA VIARIA MES DE 
JULIO DE 2019 1621 22700 35.538,11 € 



 

  
 

    TOTAL 59.388,11 € 
 
 
4. RECURSO RECIBOS LIXO INFORME Nº 68.2018  
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO.- ANULAR  os seguintes recibos por non ser correcto o suxeito pasivo: 

Nº FIXO 253000644746 EXERCICIO ID_VALOR COTA (€) 

  2015 20153515022RL01R005177 176,00 

  2016 20163515022RL01R005175 176,00 

  2017 20173515022RL01R004925 176,00 

  2018 20183515022RL01R003947 176,00 

 
SEGUNDO.-  RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN das cantidades correspondentes os 
recibos anulados e que se atopen aboadas. 
 
TERCEIRO.-  APROBAR as seguintes liquidacións: 

Nº FIXO 253000644746 EXERCICIO LIQUIDACION COTA 
(€) 

  2015 L30200.001267 63,00 
  2016 L30200.001268 65,00 
  2017 L30200.001269 65,00 
  2018 L30200.001270 65,00 

     

CUARTO.- COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu 
coñecemento e a tramitación oportunos. 
 
 
5. RECURSO RECIBOS LIXO INFORME Nº 01.2019 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO. ANULAR  o seguinte recibo, por non ser correcto o suxeito pasivo: 
 

Nº FIXO EXERCICIO COTA (€) 
253000643525 2018 47,00 

 
SEGUNDO. RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN das cantidades correspondentes aos 
recibos anulados e que se atopen aboadas. 
 
TERCEIRO. APROBAR a seguinte liquidación: 

Nº FIXO 253000643525 EXERCICIO LIQUIDACION COTA 
(€) 

  2018 L30200.001267 47,00 
 
 



 

  
 

 
CUARTO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu 
coñecemento e a tramitación oportunos. 
 
 
6. BAIXA LIXO – NON HABITABLE Nº 73.2018 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO. DEIXAR SIN EFECTO A BAIXA TEMPORAL, concedida con data 26.02.2018, ao 
número fixo que se indica a continuación: 

Nº FIXO 

253000644902 

 
SEGUNDO. DAR DE BAIXA temporal no padrón do lixo o número fixo que se indica de seguido, 
para os exercicios 2017, 2018 e 2019. 

Nº FIXO 

253000644903 

 
TERCEIRO.  ANULAR os recibos emitidos pola taxa de recollida de residuos nos exercicios 2017 
e 2018 para o número fixo dado de baixa. Os datos dos recibos son: 

ID_VALOR Nº FIXO COTA (€) 
20173515022RL01R005080 253000644903 47,00 
20183515022RL01R004105 253000644903 47,00 

 
CUARTO.-  RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN das cantidades correspondentes os recibos 
anulados e que se atopen aboadas. 
 
QUINTO.- COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu 
coñecemento e a tramitación oportunos. 
 
 
7. APROBACIÓN DO PADRÓN DE ABOADOS CORRESPONDENTE AO 4º TRIMESTRE DO ANO 
2018 DE SUBMINISTRO DE AUGA E SUMIDOIROS 
 
Acordos adoptados: 
 
Aprobar o padrón de aboados correspondente ao 4º trimestre do ano 2018 de subministro de 
auga e sumidoiros por un total xeral de contratos de 4.447 e un importe total xeral de 
181.981,05 € e a publicación do anuncio deste Padrón no Boletín Oficial da Provincia e a súa 
exposición ó público no taboleiro de anuncios deste Concello durante o prazo de 15 días, a 
efectos de reclamacións. No caso de non presentarse alegacións entenderase aprobado 
definitivamente o acordo provisional.  
 
Asemade no recibo da auga inclúese o Canon da Auga, e igualmente advírtese ao contribuínte 
de que a falta de pago no período voluntario sinalado suporá a esixencia do canon da auga 
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola Consellería competente en 
materia de facenda da Xunta de Galicia e asemade, indícase que a repercusión do canon da 



 

  
 

auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o 
órgano económico-administrativo da Comunidad Autónoma de Galicia no prazo de un mes 
dende que se entenda producida a notificación. 
 
 
8. APROBACIÓN DO PADRÓN DE ABOADOS CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DO ANO 
2019 DE SUBMINISTRO DE AUGA E SUMIDOIROS  
 
Acordos adoptados: 
 
Aprobar o padrón de aboados correspondente ao 1º trimestre do ano 2019 de subministro de 
auga e sumidoiros por un total xeral de contratos de 4.452 e un importe total xeral de 
176.843,01 € e a publicación do anuncio deste Padrón no Boletín Oficial da Provincia e a súa 
exposición ó público no taboleiro de anuncios deste Concello durante o prazo de 15 días, a 
efectos de reclamacións. No caso de non presentarse alegacións entenderase aprobado 
definitivamente o acordo provisional.  
 
Asemade no recibo da auga inclúese o Canon da Auga, e igualmente advírtese ao contribuínte 
de que a falta de pago no período voluntario sinalado suporá a esixencia do canon da auga 
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola Consellería competente en 
materia de facenda da Xunta de Galicia e asemade, indícase que a repercusión do canon da 
auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico-
administrativo da Comunidad Autónoma de Galicia no prazo de un mes dende que se entenda 
producida a notificación. 
 
 
9. DAR CONTA APROBACIÓN PROVISIONAL DOS PADRÓNS FISCAIS 2019 
 
Pola Presidencia dáse conta á Xunta de Goberno Local da Resolución de Alcaldía número 
402/2019 de data 06.08.2019 relativa a aprobación provisional dos padróns fiscais 2019,: 
 
RESOLUCIÓN  DA ALCALDÍA Asunto: APROBACIÓN PROVISIONAL DOS PADRÓNS FISCAIS 
 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
 
10. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN 407/2019 DE DATA 07.08.2019 – APROBACIÓN DA 
CONVOCATORIA E BASES DOS XV XOGOS POPULARES 2019 
 
Con data 07.08.2019 foi ditada a resolución de Alcaldía núm. 407/2019 que se transcribe a 
continuación, da cal se da conta á Xunta de Goberno Local: 
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA ASUNTO: APROBACIÓN DA CONVOCATORIA E BASES DOS XV XOGOS 
POPULARES 2019 
 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
 
11. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN 414/2019 DE DATA 09.08.2019 – APROBACIÓN DA 
CONVOCATORIA E BASES DA 4ª BANDEIRA CONCELLO DE CEDEIRA DE TRAIÑEIRAS 



 

  
 

 
Con data 09.08.2019 foi ditada a resolución de Alcaldía núm. 414/2019 que se transcribe a 
continuación, da cal se da conta á Xunta de Goberno Local: 
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Asunto: APROBACIÓN DA CONVOCATORIA E BASES DA 4ª BANDEIRA 
CONCELLO DE CEDEIRA DE TRAIÑEIRAS 
 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
 
12. ASUNTOS VARIOS 
 
Non hai. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 14:25 horas do 
expresado día, estendéndose a presente acta. 
 


