
 

  
 

ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
EN DATA 25 DE SETEMBRO DE 2019. 

 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
MANUEL PEREZ RIOLA 
CARMELA PRIETO CAL 
JESUS ROMERO CARRACELAS 
 
AUSENTES: 
MAGDALENA PEREZ VILLAR 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTORA: 
YOLANDA ARES BAO 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás 13:50 horas do día 25 de setembro 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 10.09.2019. 
 
Acordos adoptados: 
 

1. Aprobación da acta da sesión realizada en data 10.09.2019. 
 
 
2. 3ª PRÓRROGA OBRA MAIOR 2019/U003/000001 
 
Acordos adoptados: 
 
1º) Conceder, salvo dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro, a prórroga da licenza de obra 
maior solicitada, coas seguintes condicións: 

− Cumpriranse as condicións da licenza vixente  
− No caso de edificacións iniciadas, a concesión da prórroga estará condicionada a que a 

edificación sexa rematada exteriormente. 



 

  
 

 
2º) As obras executaranse de acordo co proxecto autorizado no expediente de referencia. 
 
3º) Unha vez rematada a obra presentarase comunicación previa para o inicio da actividade ou a 
apertura do establecemento, xunto cós datos de identificación da persoa titular e a referencia da 
comunicación previa ou a licenza urbanística que amparou a obra realizada, así como o certificado 
final de obra asinado por técnico competente, e, de ser o caso, a documentación acreditativa do 
cumprimento dos condicionados do título habilítante, xunto cós demais requisitos legalmente 
establecidos. 
 
4º) Advertir ao propietario ou promotor 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 esta a documentación que cumpra 
segundo a lexislación vixente para a alta da vivenda no Catastro de Bens Inmobles de Natureza 
Urbana. 
 
5º) 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. PRÓRROGA OBRA MAIOR 2019/U003/000002 
 
Acordos adoptados: 
 
1º) Conceder, salvo dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro, a prórroga da licenza de obra 
maior solicitada, coas seguintes condicións: 
 

− Cumpriranse as condicións da licenza vixente e as contidas na autorización do Servizo de Vías 
e Obras da Deputación da Coruña. 

− No caso de edificacións iniciadas, a concesión da prórroga estará condicionada a que a 
edificación sexa rematada exteriormente. 

 
2º) As obras executaranse de acordo co proxecto autorizado no expediente de referencia. 
 
3º) Advertir ao propietario ou promotor 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 esta a documentación que cumpra 
segundo a lexislación vixente para a alta da vivenda no Catastro de Bens Inmobles de Natureza 
Urbana. 
 
4º) Incluir na notificación do acordo as condicións xerais da licenza aprobadas na sesión ordinaria da 
Xunta de Goberno Local celebrada o 25 de setembro de 2007. 
 
 
4. DECLARACIÓN DE INNECESARIEDADE DE LICENZA DE SEGREGACIÓN (EXP. 
2018/U018/000001)  
 
Acordos adoptados: 



 

  
 

 
1º) Declarar a innecesariedade da licenza municipal de segregación das fincas sitas no lugar de 
Somorriba, Cervo, Cedeira, con referencia catastral XXXXXXXXXX e XXXXXXXXX, ao axustarse 
ao disposto na normativa urbanística que resulta de aplicación (art. 150.6.b 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. APROBACION RELACION DE FACTURAS F-2019-29 
 
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/2019/2121 31/08/2019 
RECOGIDA de RSU, y LIMPIEZA 
VIARIA MES DE AGOSTO DE 2019 1621 22700 35.538,11 € 

F/2019/2284 31/08/2019 
Tratamento RU Mes Agosto 2019 ( 
AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA ) 1623 22799 24.079,34 € 

    TOTAL 59.617,45 € 
 
 
6. DAR CONTA DAS COMUNICACIÓNS PREVIAS DE INICIO DE ACTIVIDADE 
TRAMITADAS 
 
Pola Presidencia dáse conta á Xunta de Goberno Local das comunicacións previas de inicio de 
actividade tramitadas: 
2018/U019/000006: Clínica Podolóxica 
 
 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
 
7. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN 449/2019 DE DATA 16.09.2019 – RECURSO DE 
APELACIÓN CONTA RESOLUCIÓN XULGADO CONTENCIOSO/ ADMINISTRATIVO N. 
1 DE FERROL DE DATA 30.07.2019, Dª C.R.P. 
 



 

  
 

 
Con data 16.09.2019 foi ditada a resolución de Alcaldía núm. 449/2019, da cal se da conta á Xunta de 
Goberno Local: 
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Asunto: RECURSO DE APELACIÓN CONTA RESOLUCIÓN 
XULGADO CONTENCIOSO/ ADMINISTRATIVO N. 1 DE FERROL DE DATA 30.07.2019, Dª 
C.R.P. 
 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
 
8. ASUNTOS VARIOS 
 
8.1 APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE 
CEDEIRA E A ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DO CEIP NICOLÁS DEL RÍO 
 
Acordos adoptados: 
 

• Ratificación da urxencia. 
 
PRIMEIRO.-  Aprobar  o convenio de colaboración entre o Concello de Cedeira e a asociación de nais 
e pais do CEIP Nicolás del Río que se incorpora como anexo desta proposta.  
 
SEGUNDO.- Facultar ao Alcalde para a sinatura do convenio. 
 
 
8.2 APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE 
CEDEIRA E A E A ASOCIACIÓN MARES DE CEDEIRA 
 
Acordos adoptados: 
 

• Ratificación da urxencia. 
 
PRIMEIRO.-  Aprobar o convenio de colaboración entre o Concello de Cedeira e a e a asociación 
Mares de Cedeira que se incorpora como anexo desta proposta.  
 
SEGUNDO.- Facultar ao Alcalde para a sinatura do convenio. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 14:20 horas do 
expresado día. 


