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ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 16 DE XUÑO 

DE 2020. 
 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
CARMELA PRIETO CAL 
MAGDALENA PEREZ VILLAR 
JESUS ROMERO CARRACELAS 
 
AUSENTES: 
Escusa a súa asistencia MANUEL PEREZ RIOLA 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTORA: 
MARIA CARMEN MENENDEZ ARES 
 
 
O día 16 de xuño de 2020, sendo ás 18:29 horas, reúnense os membros da Xunta de Goberno Local arriba 
relacionados co obxecto de realizar, en primeira convocatoria, sesión ordinaria, mediante medios 
electrónicos e telemáticos (videoconferencia), de acordo coa convocatoria realizada pola Alcaldía-
Presidencia ao abeiro do previsto no novo apartado 3 engadido ó artigo 46 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local pola Disposición final segunda do Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de 
marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer 
fronte ó COVID-19, publicado no BOE nº 91 de 1 de abril de 2020. 
 
Actúa como Secretaria a titular da Corporación, dona Ana Velo Ruiz, que dá fe do acto, así como do 
cumprimento dos restantes requisitos esixidos polo artigo 46.3 da Lei 7/1985 do 2 de abril para a válida 
realización das sesións por medios electrónicos e telemáticos. 
 
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 02.06.2020 
 
Acordos adoptados: 
 
1. Aprobación da acta da sesión realizada en data 02.06.2020. 
 
 
2. LICENZA DE EDIFICACIÓN 2019/U022/000014 
 
Acordos adoptados: 
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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 informe técnico de data 31/03/2020, non 
podendo dar comezo das obras ata a presentación e comprobación do Proxecto de Execución, o cal deberá 
achegar con carácter previo ao inicio das mesmas. 
 
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) 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. LICENZA DE EDIFICACIÓN 2019/U022/000015 
 
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 informe técnico de data 26/05/2020, non 
podendo dar comezo das obras ata a presentación e comprobación do Proxecto de Execución, o cal deberá 
achegar con carácter previo ao inicio das mesmas. 
 
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. 
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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. 
 
 
4. LICENZA DE EDIFICACIÓN 2020/U022/000007 
 
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 informe técnico de data 03/06/2020. 
 
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) 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. 
 
 
5. LICENZA DE EDIFICACIÓN 2020/U022/000009 
 
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 informe técnico de data 09/06/2020. 
 
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. 
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4º) Que se dilixencie o proxecto técnico obxecto desta licenza e os planos que se refiran ás condicións 
urbanísticas. 
 
5º) Incluir na notificación do acordo a Autorización do Servizo de Xestión Cultural da Xefatura Territorial da 
Consellería de Cultura e Turismo de data 05/06/2020, así como as condicións xerais da licenza aprobadas 
na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada o 25 de setembro de 2007. 
 
 
6. LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN 2019/U007/000003 
 
Acordos adoptados: 
 
1º) Conceder a licenza de primeira ocupación solicitada por F.P.R. e M.M.S., para a vivenda unifamiliar sita 
no lugar de Figaredo, Cedeira, con ref. catastral 15022A058009500000IU. 
 
2º) Notificar o presente acordo á persoa interesada. 
 
 
7. APROBACION RELACION DE FACTURAS F-2020-28 
 
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/2020/1136 31/05/2020 
RECOGIDA de RSU, y LIMPIEZA 
VIARIA MES DE MAYO DE 2020 1621 22700 35.538,11 € 

F/2020/1337 31/05/2020 
Tratamento RU Mes Maio 2020 ( 
AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA ) 1623 22799 15.164,42 € 

    TOTAL 50.702,53 € 
“ 

 
 
8. RECURSO RECIBO VAO- INFORME Nº 03.2019 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO.- DESESTIMAR a solicitude de revisión do recibo impugnado, por ser o mesmo conforme a 
dereito. Os datos do recibo son: 
 

Nº FIXO ID. VALOR COTA (€) 
503000776607 20193515022EN01R000190 30,00 
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9. RECURSO RECIBO LIXO- INFORME Nº 58.2019 
 
Acordos adoptados: 
PRIMEIRO. ANULAR o seguinte recibo, por non ser correcto o suxeito pasivo: 
 

Nº FIXO ID. VALOR EXERCICIO COTA (€) 
253000747951 20183515022RL01R004964 2018 65,00 

 
SEGUNDO. RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN das cantidades correspondentes aos recibos anulados e 
que se atopen aboadas. 
 
TERCEIRO. APROBAR a seguinte liquidación: 
 
Nº FIXO 253000747951 EXERCICIO LIQUIDACION COTA (€) 
  2018 L30200.001297 65,00 

 
CUARTO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e 
a tramitación oportunos. 
 
 
10. SOLICITUDE REVISIÓN RECIBOS LIXO- INFORME Nº 59.2019 
 
Acordos adoptados: 
PRIMEIRO. ANULAR os seguintes recibos, por non producirse o feito impoñible: 
 

Nº FIXO ID. VALOR EXERCICIO COTA (€) 

253000647810 20183515022RL01R001130 2018 65,00 
253000647820 20183515022RL01R001149 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.” 
 
 
11. APROBACIÓN SUBVENCIÓNS COMISIÓNS FESTAS CEDEIRA ANO 2019 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO. Aprobar a concesión das seguintes subvencións para comisións de festas de Cedeira para o 
exercicio 2019 a favor dos seguintes beneficiarios e polos seguintes importes: 
 

Entidade beneficiaria Importe concedido 
Comisión de festas de Esteiro  400,00€ 
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SEGUNDO. Dispoñer con cargo á aplicación 334/48900 do vixente orzamento o gasto anterior polo importe 
de 400,00€ a favor de Juan Manuel Grandal Calvo con NIF 32691045H en representación da Comisión de 
festas de Esteiro. 
TERCEIRO. Notificar a presente Resolución á entidade beneficiaria con indicación dos recursos que resulten 
procedentes. 
CUARTO. Dar traslado a Intervención e Tesourería aos efectos oportunos. 
 
 
12. ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE REMODELACIÓN DA ÁREA EXPOSITIVA DO 
CASTELO DA CONCEPCIÓN 
 
Acordos adoptados: 
 
1.- Adxudicar o contrato de subministro denominado “Remodelación da área expositiva do Castelo da 
Concepción” por procedemento  aberto supersimplificado, coas seguintes condicións: 

Empresa:  TECESA, S.L.U. 
Prezo: 28.602,00 euros e 6.006,42 euros de IVE, cun total de 34.608,42 euros. 
Prazo de execución: 30 días 
Prazo de garantía: 5 anos 
- Advírtese expresamente que de non cumprir o prazo de execución establecido por causas 
imputables ao contratista, imporanse as penalidades establecidas na cláusula 29 do Prego de 
cláusulas administrativas que rexe o presente contrato. 
- Unha vez subministrado o obxecto do contrato, o adxudicatario deberá colocar un rótulo en lugar 
visible de xeito que se deixe constancia da data de adquisición e do financiamento da Excma. 
Deputación Provincial da Coruña, co texto redactado en galego. 
- Achegaranse fotografías, en soporte dixital ou papel, xustificativas do subministro efectuado. 
 

2.- Dispoñer o gasto con cargo á partida correspondente do presuposto vixente de gastos. 
 
3.- Notificar o presente acordo a TECESA, S.L.U., adxudicatario do contrato. 
 
4.- Notificar a adxudicación aos candidatos que non resultaron adxudicatarios. 
 
5.- Publicar a adxudicación do contrato de subministro “Remodelación da área expositiva do Castelo da 
Concepción” na Plataforma de Contratos do Estado. 
 
6.- Comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de Contratos do Sector Público, de conformidade co 
disposto no artigo 333 do TRLCSP, de Contratos do Sector Público. 
 
7.- Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención e Contratación. 
 
 
13. DAR CONTA DAS COMUNICACIÓNS PREVIAS DE OBRA TRAMITADAS 
 
Pola Presidencia dáse conta á Xunta de Goberno Local das comunicacións previas de obra tramitadas: 
 
2020/U026/000037: Aumento de altura do muro existente e prolongación. 
2020/U026/000038: Reparación de tellado e cornixa, illamento interior da cuberta e colocación de canlón e 
baixantes 
2020/U026/000042: Limpeza e hidrofugado de fachada 
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2020/U026/000043: Lavado de fachada, reparación de gretas, impermeabilización e pintado” 
 
 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
 
14. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 289/2020 DE DATA 10.06.2020 - SOLICITUDE DE 
ADHESIÓN AO CONVENIO ASINADO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E A FEGAMP PARA A REALIZACIÓN DE 
TEST DE DETECCIÓN DO COVID-19 AOS AXENTES DA POLICÍA LOCAL 
 
Dase conta á Xunta de Goberno Local da resolución de Alcaldía núm. 289/2020 de data 10.06.2020, que di: 
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Asunto: SOLICITUDE DE ADHESIÓN AO CONVENIO ASINADO ENTRE A XUNTA DE 
GALICIA E A FEGAMP PARA A REALIZACIÓN DE TEST DE DETECCIÓN DO COVID-19 AOS AXENTES DA POLICÍA 
LOCAL 
 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
 
15. ASUNTOS VARIOS 
 
Non hai. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 18:38 horas do expresado 
día. 


