
 

  
 

ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 23 
DE OUTUBRO 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 13:55 horas do día 23 de outubro 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 27.09.2019, DA ACTA DE DATA 08.10.2019 
E DA ACTA DE DATA 11.10.2019 
 
Acordos adoptados: 
 

1. Aprobación da acta de data 08.10.2019 e da acta de data 11.10.2019. 
 
 
2. ACORDO DE NON DIVISIÓN EN LOTES DO INVESTIMENTO INCLUÍDO NO POS+2019 
DENOMINADO “CONSERVACIÓN DE CAMIÑOS EN O BECO, A PAINCEIRA, SANTALLAMAR E 
OUTROS” 
 
Acordos adoptados: 
 



 

  
 

1.- Non dividir en lotes o investimento obxecto do proxecto que se solicita incluír no Plan 
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de 
concellos) POS+  2019 cos datos que se indican: 
 

DENOMINACIÓN DO 
INVESTIMENTO 

CONSERVACIÓN DE CAMIÑOS EN O BECO, A PAINCEIRA, 
SANTALLAMAR E OUTROS 

ORZAMENTO DO 
INVESTIMENTO 

 
89.534,65 € 

 
2.- Esta decisión de non dividir en lotes o obxecto do proxecto indicado está xustificada pola 
concorrencia dos seguintes motivos válidos de acordo co disposto no artigo 99.3 da Lei 9/2017, 
do 8 de novembro, de contratos do sector público (BOE núm. 272, do 9 de novembro de 2017), 
e quedará debidamente xustificada no expediente de contratación:  
 

- No caso de que o investimento fose dividido en lotes, a escasa entidade de cada un 
dos lotes resultantes resultaría economicamente inviable debido á repercusión dos 
gastos de desprazamento de equipos e plantilla, impedindo a correcta execución da 
actuación. 

 
 
3. ADXUDICACIÓN DA OBRA DE MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA. AGADER 
2019 
 
Acordos adoptados: 
 
1. Adxudicar o contrato de obras denominado MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE 

CEDEIRA. AGADER 2019 por procedemento aberto simplificado coas seguintes condicións: 
 

- Empresa: EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LÓPEZ, S.L. 
- Importe: 44.026,38 euros e 9.245,54 euros de IVE, cun total de   53.271,92 euros. 
- Prazo de execución: 28 dias 

 
2. Dispoñer o gasto con cargo á partida correspondente do presuposto vixente de gastos. 
 
3. Notificar a adxudicación aos candidatos que non resultaron adxudicatarios. 
 
4. Notificar á empresa EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LÓPEZ, S.L.,  adxudicatario do contrato, o 

presente acordo e citalo para a sinatura do contrato que terá lugar no Concello de Cedeira 
no prazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir do seguinte en que reciba a 
notificación do presente acordo. 

 
5. Publicar a adxudicación do contrato de obras “Mellora de camiños no Concello de Cedeira. 

AGADER 2019” na Plataforma de Contratos das Administracións Públicas. 
 
6. Formalizado o contrato deberase presentar polo contratista o Plan de Seguridade e Saúde 

da Obra axustado ao Estudio de Seguridade e Saúde  do Proxecto para a súa aprobación 
polo Concello previo informe do Coordinador de Seguridade e Saúde e a súa posterior 
comunicación á autoridade laboral. Efectuado este trámite procederase á acta de 
replanteo e inicio da obra. 



 

  
 

 
7. Comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de Contratos do Sector Público, de 

conformidade co disposto no artigo 346 da Lei 9/2017 de 8 de novembro, de Contratos do 
Sector Público. 

 
8. Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención e Contratación. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 14:05 horas do 
expresado día. 


