
 

  
 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 3 DE 
XULLO 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 3 de xullo de 2020, sendo ás 14:25 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 16.06.2020. 
 
Acordos adoptados: 
 

1. Aprobación da acta da sesión realizada en data 16.06.2020. 
 
 
2. LICENZA DE EDIFICACIÓN 2018/U022/000018 



 

  
 

 
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 17/06/2020.  
 
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. 
 
 
3. APROBACIÓN CONDICIÓNS XERAIS DAS LICENZAS URBANÍSTICAS 
 
Resultando que mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 27/09/2007foron 
aprobadas as condicións xerais das licenzas urbanísticas que se inclúen nas notificacións dos 
acordos polos que se concedan licenzas de obras. 
 
Considerando que á vista dos cambios normativos que en materia urbanística se foron 
producindo ao longo destes anos, débense de actualizar as condicións xerais antes referidas co 
fin de adaptalas á normativa de aplicación. 
 
Visto que con data 23/06/2020 a arquitecta técnica municipal emite informe ao respecto. 
 
Polo exposto, propoño á Xunta de Goberno Local que adopte o seguinte acordo: 
-Aprobar as seguintes condicións xerais das licenzas urbanísticas que se incluirán nas 
notificacións dos acordos polos que se concedan as pertinentes licenzas: 
 
CONDICIONS XERAIS DAS LICENZAS: 
 
1. Non poderán iniciarse as obras sen a obtención do documento acreditativo da licenza, 
o cal se entregará logo do aboamento do importe da autoliquidación unha vez fiscalizada polos 
Servicios de Intervención. 
 



 

  
 

2. As licenzas outorgadas producirán efectos entre o solicitante e a Corporación, sen que 
se alteren as situacións xurídicas entre o solicitante e terceiras persoas. 
 
3. A licenza entenderase outorgada salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de 
terceiro, condicionada ó cumprimento das normas sobre edificación vixentes e sen prexuízo 
das demais autorizacións concorrentes que se precisen, as cales deberán ser obtidas para o 
válido exercicio da actividade. 
 
4. As licenzas relativas ás condicións dunha obra, instalación ou servicio serán 
transmisibles pero o antigo e novo construtor deben comunicalo por escrito á Corporación sen 
o cal quedarán ámbolos dous suxeitos a tódalas responsabilidades que se deriven para o 
titular. 
 
5. As obras deberán axustarse en todo momento ó solicitado e autorizado, e deben 
executarse con estrita suxeición aos proxectos e baixo a dirección dos técnicos que figuren no 
procedemento, responsables da Dirección Facultativa. 
Se durante o transcurso da obra se realizasen modificacións substanciais que afecten ao 
cumprimento da normativa urbanística, ordenanzas municipais ou normativa técnica de 
aplicación, deberá solicitarse ao Concello a súa aprobación, previamente á súa execución. 
As modificacións non substanciais bastará reflexalas no Certificado Final de Obra. 
 
6. En calquera momento será permitida a inspección das obras por técnicos municipais 
ou axentes da Autoridade. 
 
7. Non poderán iniciarse ningunha obra de nova planta sen que o técnico municipal fixe 
previamente as aliñacións e rasantes. 
 
8. A concesión desta licenza non prexulga en ningún caso a autorización para instalar 
actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas, ou a apertura de establecementos. 
 
9. Deberá dispoñerse, a pé de obra, dunha copia autorizada da licencia municipal e a 
colocación dun cartel indicador cunha dimensión mínima de 100 cm de alto por 50 cm de 
ancho no que se faga constar o nome e apelidos dos técnicos directores e do contratista, 
Ordenanza que se aplica, usos aos que se vai destinar a construción, a data de expedición da 
licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas e o número de 
expediente. 
 
10. Os acopios de material, colocación de contedores, casetas de obra, instalación e uso de 
guindastre, estadas ou maquinaria auxiliar na vía pública, será precedida de solicitude de 
licenza ou autorización municipal correspondente. Na solicitude presentará a documentación 
oportuna que represente as características, ubicación, tempo e espazo de ocupación, etc., das 
necesidades previstas ao respecto. 
A presente licenza non faculta ao solicitante para a colocación na vía pública dos elementos 
citados neste apartado. 
 
11. Todo dano ocasionado na vía pública como consecuencia das obras cuxa licenza se 
concede será reparado polo peticionario e a súa conta. O recinto de obra delimitarase con 
peche provisional de 2.00 m de altura. Se o valado necesita ocupación da vía pública, 



 

  
 

solicitarase a preceptiva licenza. Diariamente garantirase a limpeza, orde e a seguridade da 
contorna afectada. O recinto ocupado permanecerá pechado fora do horario laboral e 
impedirase o acceso a calquera persoa allea á obra en calquera horario. 
Os entullos e materiais de refugallo procedentes da obra serán evacuados con regularidade ao 
vertedoiro municipal ou xestor de residuos autorizados segundo proceda. 
9. Durante as obras deberán adoptarse as medidas precautorias de rigor, cumpríndose 
especialmente as Ordenanzas Xerais de Seguridade e Saúde Laboral e as disposicións en 
materia de seguridade e saúde nas obras de construción. 
 
12. As licenzas de edificación en parcelas que non teñan a condición de solar quedan 
condicionadas á execución simultánea das obras de urbanización necesarias. 
 
13. As características das obras de pavimentación, saneamento, auga e electricidade serán 
fixadas polos Servicios Técnicos deste Concello e débense axustar a elas. 
 
14. Cando na proximidade das obras que se autorizan se atopen instalacións de fíos 
telefónicos, conducións de auga ou instalacións de calquera outro servicio público, o 
beneficiario quedará obrigado a dar conta para previlos prexuízos que puideran irrogarse ó 
servicio público correspondente, e debe sufragalos gastos que se ocasionen por este motivo e 
repoñer en perfecto estado os elementos urbanísticos que puidesen quedar afectados como 
consecuencia da obra autorizada. 
 
15. O trasdosado dos muros efectuarase con material seleccionado e non con materiais 
procedentes da edificación e compactarase correctamente coa maquinaria adecuada. 
 
16. En ningún caso, o cerramento, a vexetación nin os accesos ás propiedades 
interromperan ou modificaran as escorrentías das gabias, dispoñendo entubamentos, nos 
puntos de paso, con lonxitude non superior os 6,00 m. por acceso, cunha sección non inferior á 
que se aprecie no canle ou gabia para a escorrentía de evacuación, e, como mínimo, un tubo 
de 400 mm. de diámetro. 
Doutro xeito pódese consolidar a gabia en formigón e cubrila con reixa de sumidoiro, nunha 
lonxitude máxima de 6,00 m. 
 
17. O sistema de evacuación de pluviais deberá contar con canles de desvío de augas e 
sistemas de drenaxe axeitados, deberán recollerse e eliminarse controladamente, evitando a 
formación de lameiros e escorrentas na parcela. Recoméndase que as baixantes das cubertas 
desemboquen en múltiples arquetas filtrantes ao pe da edificación para que a auga se vaia 
incorporando lentamente ao terreo, e non deixen que descorra sen control pola parcela. As 
augas pluviais non se poderán mesturar con restos de dexeccións e materia orgánica, xa que 
pasarían a ser augas residuais que deberían recollerse e tratarse. As augas pluviais, 
recolleranse de forma que non causen molestias ós transeúntes, conectando as baixadas á 
rede de pluviais, no seu caso. 
 
18. A tipoloxía das construcións e os materiais e cores empregados deberán favorecer a 
integración no entorno inmediato e na paisaxe. As construcións presentarán todos os seus 
paramentos exteriores, medianeiras e cubertas totalmente rematados. 
 



 

  
 

19. As obras iniciaranse dentro dos seis meses seguintes ao da notificación desta licenza e 
deberán estar rematadas transcorridos tres anos, non podendo interrumpirse por tempo 
superior a seis meses. 
Poderá concederse prórrogas aos referidos prazos, previa solicitude expresa, sempre que a 
licenza fose conforme coa ordenación urbanística vixente no momento da concesión da 
prórroga. Cada prórroga non poderá ser por prazo superior ao inicialmente acordado. No 
suposto de edificacións iniciadas, a concesión da prórroga estará condicionada a que a 
edificación sexa acabada exteriormente. 
A caducidade será declarada pola Administración municipal tras o procedemento con 
audiencia ao interesado. 
 
20. A licenza quedará sen efecto se se incumprisen as condicións a que estivera 
subordinada. 
 
21. Ao remate das obras deberá presentar o Certificado Final de Obras emitido pola 
Dirección Facultativa e visado polo Colexio Profesional correspondente, acompañado da 
documentación que referida nas condicións particulares, segundo proceda. 
 
 
CONDICIÓNS XERAIS ACCESORIAS 
 
1.- EN PARCELAS QUE CONTAN COA CONDICIÓN DE SOLAR: 
A) Os promotores deberán cumprilos deberes establecidos para os propietarios de solo 
urbano consolidado contemplados no artigo 20 da Lei 2/2016, do 10 de Febreiro, do solo de 
Galicia. 
 
B) Observaranse as condicións xerais que se sinalan para as instalacións de 
acondicionamento da edificación e condicións de urbanización e infraestrutura . 
Nos casos de reurbanización deberanse dispor no subsolo as conducións aéreas. 
 
C) A reposición das infraestrutura e obras de urbanización afectadas pola execución da 
edificación atoparanse finalizadas, acondicionadas e en perfecto funcionamento ó tempo da 
conclusión das obras de edificación. 
 
2.- EN PARCELAS QUE NON CONTAN COA CONDICIÓN DE SOLAR: 
A) Con carácter previo ó inicio das obras, no seu caso, xunto ó proxecto de execución, 
deberá presentar escritura de segregación da parte de solar que por estar afectada por viais foi 
obxecto do Acta de Cesión formalizada con carácter previo á concesión da licenza, na que se 
fará constar a súa cesión a favor do Concello, con advertencia de que a mesma deberá estar 
outorgada polo titular rexistral e se inscriba no Rexistro da Propiedade. 
Dita parcela deberá quedar perfectamente identificada con descrición literaria e gráfica, 
indicando a superficie e a súa concreta ubicación, debendo figurar no plano as aliñacións 
oficiais. 
 
B) As obras de urbanización axustaranse ás documentadas na licenza e no seu caso ás 
condicións xerais establecidas. 
 



 

  
 

C) A construción e a urbanización efectuaranse conxuntamente, baixo a supervisión dos 
facultativos municipais, a quen se comunicará previamente o inicio das obras. A urbanización 
alcanzará non só ás obras que afecten ó fronte de fachada ou fachadas do terreo sobre o que 
se pretende construír, senón a todas as infraestrutura necesarias para que poidan prestarse os 
servicios públicos correspondentes, ata o punto do enlace coas redes xerais e viarias que 
estean en funcionamento. O incumprimento do anterior comportará os efectos previstos no 
art. 40.3 do Regulamento de Xestión urbanística. As infraestrutura observarán as condicións 
previstas polo PXOU e en todo caso procederase ao soterrado do cableado eléctrico e 
telefónico e á conexión das baixantes de augas pluviais da edificación coa rede municipal. 
 
3.- LICENZAS DE DEMOLICIÓN SEN CONSTRUCIÓN: 
A) Cando se produza a demolición de calquera construción, sen que se prevexa unha 
construción inmediata, será obrigatorio o peche da parcela, coas condicións e características 
establecidas polo PXOU, situándoo, na aliñación oficial. Tal peche deberá levarse a efecto no 
prazo máximo dun mes contado a partir da finalización da demolición. 
 
B) As fincas deberan conservarse en condicións de salubridade, seguridade e ornato 
público en todo momento, o que implica en todo caso o saneamento da mesma e a retirada de 
tódolos elementos afectos ás obras de demolición da vía pública e da parcela. 
 
4.- LICENZAS PARA EDIFICIOS CATALOGADOS E PROTEXIDOS: 
A) Observaranse, xunto ás condicións específicas sinaladas no acordo de concesión de 
licenza, cantas se deriven do cumprimento do planeamento de aplicación e as autorizacións 
sectoriais correspondentes. 
 
B) Cumprimentarase o establecido no PXOM e na Lei 5/2016, de 4 de Maio, do 
Patrimonio Cultural de Galicia e, en concreto, executaranse as zanxas e canalizacións 
necesarias fronte á parcela a fin de realizar o soterramento do cableado (electricidade, 
telecomunicacións, alumeado público) para evitar o grampado a fachada do mesmo e os 
tendidos aéreos, así como a conexión das baixantes de augas pluviais á rede municipal. 
 
C) Tras finalizar a intervención, elaborarase unha memoria final que documente 
adecuadamente todo o proceso levado a cabo en cada unha das súas fases e para todas as 
disciplinas aplicadas. Conterá, polo menos, unha descrición pormenorizada da intervención 
realizada, con especificación dos tratamentos e produtos empregados, así como a 
documentación gráfica de todo o proceso e o estudio comparativo do estado inicial e final, 
redactado por un profesional, conforme ao previsto no artigo 43 da Lei 5/2016, do 4 de Maio, 
do Patrimonio Cultural de Galicia. 
 
D) A responsabilidade polo danos e prexuízos para o patrimonio cultural que puideran 
resultar da incorrecta ou deficiente execución das intervencións definidas nos proxectos 
recaerá sobre o persoal técnico identificado nas autorizacións e, no seu caso, nas entidades ou 
empresas promotoras dos traballos e as empresas construtoras da súa execución. 
A responsabilidade subsidiaria da entrega da memoria final de execución recaerá unicamente 
sobre o persoal técnico identificado nas autorizacións e, no seu caso, nas entidades ou 
empresas promotoras dos traballos. 
 
5.- LICENZAS VINCULADAS Á IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES : 



 

  
 

A) Cumpriranse simultaneamente as condicións sinaladas para a implantación da 
actividade de que se trate e as da edificación específicas e xerais. 
 
B) Previo inicio da actividade deberá presentar a comunicación previa, declaración 
responsable ou licenza de actividade, segundo corresponda, acompañada do Certificado Final 
de Obra emitido pola Dirección Facultativa e visado polo Colexio Profesional correspondente, 
así como de calquera outro documento referido nas condicións particulares contidas no 
Informe Técnico. 
 
C) Os garaxes que alberguen as prazas de estacionamento de obrigatoria previsión en 
cumprimento do estándar urbanístico non constitúen actividadee non poderán variarse as 
mesmas no seu uso polos propietarios. 
 
6.- CONDICIÓNS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUTURA . 
A) A construción e a urbanización efectuaranse conxuntamente, baixo a supervisión dos 
facultativos municipais, a quen se comunicará previamente o inicio das obras. A urbanización 
alcanzará non só ás obras que afecten ó fronte de fachada ou fachadas do terreo sobre o que 
se pretende construír, senón a tódalas infraestrutura necesarias para que poidan prestarse os 
servicios públicos correspondentes, ata o punto do enlace coas redes xerais e viarias que 
estean en funcionamento. O incumprimento do anterior comportará os efectos previstos no 
art. 40.3 do Regulamento de Xestión urbanística. 
 
B) A rasante da beirarrúa debe ser continúa e ven condicionada pola rasante da calzada, 
de modo que dita beirarrúa deber ter unha pendente transversal ascendente do 2% dende o 
bordo cara o edificio para poder transitar por ela comodamente e evacuar adecuadamente as 
augas pluviais. 
 
C) O edificio deberá contar no seu interior con servizo de auga corrente potable, con 
dotación suficiente para as necesidades propias do uso segundo establece o PXOU, 
conectando adecuadamente este servizo coa rede de abastecemento de auga municipal. 
 
D) A evacuación de augas residuais deberá cumprir co indicado no PXOU. O edificio 
deberá dispor dentro da súa propiedade nunha zona situada o máis próxima á vía pública 
(normalmente no portal ou, en todo caso nunha zona común) dunha arqueta que conecte a 
rede de evacuación de augas do edificio e a tubería de acometida (instalación particular do 
edificio) á rede xeral da rede de sumidoiros. 
 
E) A rede de evacuación de augas do edificio deberá ir colgada do teito do soto que se 
conectará coa arqueta citada anteriormente. As augas do soto deberán evacuarse, sempre que 
non sexa posible por gravidade, por un sistema de bombeo ata un punto da rede do edificio 
que estea situado nun plano superior ó da arqueta. 
 
F) O desaugadoiro das baixantes de augas pluviais farase en atarjeas que as conduzan á 
rede de sumidoiros urbana segundo indica o PXOU. Executaranse arquetas a pé de baixante de 
augas pluviais con tapa de fundición de diámetro 200 mm de tipo municipal. As baixantes de 
augas pluviais terán un diámetro mínimo de 90 mm, sendo o máximo de 110 mm. No ámbito 
do casco antigo as baixantes deben levar protección de fundición nos dous primeiros metros 
de altura. En ningún caso se permitirá que as augas pluviais vertan sobre a beirarrúa. 



 

  
 

 
G) O edificio contará coa instalación interior de electricidade e a posta a terra das 
instalacións e estrutura do edificio conforme ó establecido pola normativa sectorial de 
aplicación. Estas instalacións deberán estar conectadas á rede xeral eléctrica de acordo co 
Regulamento electrotécnico de baixa tensión. 
 
H) En canto ó alumeado público débense cumprir as Normas para a redacción de 
proxectos de alumeado público no termo municipal de A Coruña, aprobadas pola Xunta de 
Goberno Local o 17 de Abril de 2006, ou as aquelas que as substitúan. En todo caso, 
repoñeranse os puntos de luz e tramos de instalación que resulten afectados polas obras de 
edificación. 
 
7.- OCUPACIÓN DOS INMOBLES E FUNCIONAMENTO DE ACTIVIDADES: 
A) Non se ocupará o edificio ata que se obteña a licenza municipal de primeira ocupación, 
a cal será solicitada polo interesado ó finalizar as obras, acompañada dunha Certificación 
Facultativa acreditativa de que o edificio construído se axusta ao PROXECTO EN BASE AO QUE 
FOI CONCEDIDA A LICENZA, cumpre coa normativa de habitabilidade, seguridade, 
accesibilidade e a sectorial de aplicación. Aos efectos da concesión da preceptiva licenza 
entenderanse rematadas as obras cando a edificación se atope totalmente rematada, incluído 
o exterior dos baixos co seu enfuscado e pintado, xunto ás infraestruturas, así como o 
acondicionamento da parcela, previa retirada de todos os elementos afectos ás obras da 
mesma e da vía pública. 
 
B) Para o funcionamento das actividades autorizadas e o uso das prazas de aparcamento 
de obrigatoria dotación, aportaranse os certificados das instalacións e haberán de encontrarse 
acondicionadas e delimitadas de acordo ao proxectado. 
 
C) A licenza de primeira ocupación non se concederá en tanto non se comprobe a 
perfecta reposición dos servicios urbanísticos afectados polas obras de edificación. 
Así mesmo, requirirase autorización ou informe favorable das acometidas á rede de 
sumidoiros, á rede de abastecemento e á que subministra enerxía eléctrica, por parte das 
pertinentes empresas subministradoras. Os cableados eléctrico e telefónico atoparanse 
adecuadamente soterrados baixo vía pública ou espazo libre público. En ningún caso as 
baixantes de augas pluviais da edificación verterán directamente sobre a beirarrúa. 
 
8.- CONDICIÓNS DO CUMPRIMENTO DA NORMATIVA SECTORIAL: 
A) A xestión dos residuos resultantes da obra tramitarase de conformidade co disposto 
polo R.D. 105/2008 polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e 
demolición, ou o que resulte de aplicación á data da obtención da licenza. 
 
B) Terase en conta o Real Decreto 1829/1999 de 3 de Setembro (BOE nº 313 de 31 de 
Decembro de1999) polo que se regula a prestación de Servicios Postais ou aquela que entre en 
vigor con posterioridade. 
 
C) Os ascensores que se instalen axustaranse ao Real Decreto 203/2016, de 20 Maio, polo 
que se establecen os requisitos esenciais de seguridade para a comercialización de ascensores 
e compoñentes de seguridade para ascensores, ou aquela que entre en vigor con 
posterioridade. 



 

  
 

 
 
 
4. TEXTO REGULADOR DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE 
CAMPAMENTO URBANO DO CONCELLO DE CEDEIRA 
 
Acordos adoptados:  
 
PRIMEIRO.- Aprobar o Texto Regulador do Prezo Público pola asistencia ao campamento 
urbano do Concello de Cedeira: 
 
 
SEGUNDO.- Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos 
dixital do concello. 
 
 
5. APROBACIÓN XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN COMISIÓNS DE FESTAS 2019 
 
Acordos adoptados:: 
 
PRIMEIRO. Aprobar a xustificación da subvención realizada pola Comisión de Festas de Esteiro. 
 
SEGUNDO. Proceder ao recoñecemento da obrigación e a orde de pago con cargo á aplicación 
334/48900 do vixente orzamento 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 Intervención e Tesourería aos efectos oportunos.” 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos nos que quedou transcrita. 
 
 
6. APROBACIÓN DO EXPTE. DE CONTRATACIÓN DE MELLORA DA EFICIENCIA 
ENERXÉTICA DO ALUMEADO PÚBLICO NA AVDA. CASTELAO. POS+2019 
 
Acordos adoptados: 
 
1.- Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado, para o 
contrato de subministro denominado "MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DO ALUMEADO 
PÚBLICO NA AVDA. CASTELAO. POS+2019". 
 
2.- Autorizar, en contía de 55.421,99 € IVE incluído (Prezo sen IVE 45.803,30 €; IVE 9.618,69 €), 
o gasto que para este Concello representa a contratación referenciada, condicionando a súa 
adxudicación á entrada en vigor do orzamento do ano 2020 ou á realización da modificación 
de crédito ao orzamento do ano 2019 prorrogado. 
 
3.- Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerá o contrato de 
subministro de "MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DO ALUMEADO PÚBLICO NA AVDA. 
CASTELAO. 



 

  
 

POS+2019" por procedemento aberto simplificado e asinado pola Alcaldía con data 
01.07.2020. 
 
4.- Publicar a licitación na Plataforma de Contratos do Estado, expresando que o prazo de 
presentación de proposicións será de quince (15) días contados desde o día seguinte ao da súa 
publicación. 
 
 
7. APROBACIÓN DO EXPTE. DE CONTRATACIÓN DE SUBMINISTRO DE LÁMPADAS LED 
NAS RÚAS NOSA SEÑORA DO MAR, RÚA SALINAS E OUTRAS. POS+2019 
 
Acordos adoptados: 
 
1. Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado, 
para o contrato de subministro denominado " Subministro de lámpadas led na rúa Nosa 
Señora do Mar, rúa Salinas e outras”. 
 
2. Autorizar, en contía de 24.263,20 € IVE incluído (Prezo sen IVE 20.052,23 €; IVE 
4.210,97 €), o gasto que para este Concello representa a contratación referenciada, 
condicionando a súa adxudicación á entrada en vigor do orzamento do ano 2020 ou á 
realización da modificación de crédito ao orzamento do ano 2019 prorrogado. 
 
3. Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerá o contrato de 
subministro de "Subministro de lámpadas led na rúa Nosa Señora do Mar, rúa Salinas e outras 
" por procedemento aberto simplificado e asinado pola Alcaldía con data 30.06.2020. 
 
4. Publicar a licitación na Plataforma de Contratos do Estado, expresando que o prazo de 
presentación de proposicións será de quince (15) días contados desde o día seguinte ao da súa 
publicación. 
 
 
8. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 262/2020 DE DATA 26.05.2020-
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DE EQUIPAMENTOS DE EMERXENCIAS 
2020 
 
Dase conta á Xunta de Goberno Local da resolución de Alcaldía núm. 262/2020 de data 
26.05.2020, que di: 
 
Asunto: SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DE EQUIPAMENTOS DE 
EMERXENCIAS 2020 
 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
9. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 271/2020 DE DATA 28.05.2020-
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES LOCALES FIRMANTES DO PACTO DOS ALCALDES 
PARA O CLIMA E A ENERXÍA SOSTENIBLE PARA O ANO 2020 
 



 

  
 

Dase conta á Xunta de Goberno Local da resolución de Alcaldía núm. 271/2020 de data 
28.05.2020, que di: 
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Asunto: SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES LOCALES 
FIRMANTES DO PACTO DOS ALCALDES PARA O CLIMA E A ENERXÍA SOSTENIBLE PARA O ANO 
2020. 
 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
 
10. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 311/2020 DE DATA 19.06.2020- 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS PARA O MANTEMENTO DOS GASTOS DERIVADOS DO 
ESTABLECEMENTO DE NORMAS E PAUTAS ORGANIZATIVAS, DO MANTEMENTO E LIMPEZA E 
DA CONSERVACIÓN E CONTROL AMBIENTAL DAS PRAIAS, DERIVADAS DA IMPLANTACIÓN 
DAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS POR CAUSA DA PANDEMIA DO COVID-19 
 
Dase conta á Xunta de Goberno Local da resolución de Alcaldía núm. 311/2020 de data 
19.06.2020, que di: 
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Asunto: SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS PARA O MANTEMENTO DOS 
GASTOS DERIVADOS DO ESTABLECEMENTO DE NORMAS E PAUTAS ORGANIZATIVAS, DO 
MANTEMENTO E LIMPEZA E DA CONSERVACIÓN E CONTROL AMBIENTAL DAS PRAIAS, 
DERIVADAS DA IMPLANTACIÓN DAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS POR CAUSA DA PANDEMIA 
DO COVID-19 
 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
 
11. DAR CONTA DOS AUTOS DE DATA 06.03.2020 DO XULGADO CONTENCIOSO/ 
ADMINISTRATIVO N.1 DE FERROL, DO PROCEDEMENTO DE EXECUCIÓN DE TÍTULOS 
XUDICIAIS 1/2010 DIMANANTE DO PROCEDEMENTO ORDINARIO 238/2002 
 
Vista a proposta de Alcaldía asinada dixitalmente con data 02.07.2020, que literalmente di: 
 
PROPOSTA DE ALCALDÍA DAR CONTA DOS AUTOS DE DATA 06.03.2020 DO XULGADO 
CONTENCIOSO/ADMINISTRATIVO N.1 DE FERROL, DO PROCEDEMENTO DE EXECUCIÓN DE 
TÍTULOS XUDICIAIS 1/2010 DIMANANTE DO PROCEDEMENTO ORDINARIO 238/2002 
 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
 
12. DAR CONTA DA SENTENCIA DE DATA 10.06.2020 DO T.S.X. GALICIA SALA DO SOCIAL 
A CORUÑA, DO RECURSO DE SUPLICACIÓN 5031/2019 DE Dª S.G.R. CONTRA O INSTITUTO 
NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL, FREMAP, 
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS Nº 61 E CONCELLO 
DE CEDEIRA 
 
Vista a proposta de Alcaldía asinada dixitalmente con data 25.06.2020, que literalmente di: 



 

  
 

 
PROPOSTA DE ALCALDÍA DAR CONTA DA SENTENCIA DE DATA 10.06.2020 DO T.S.X. GALICIA 
SALA DO SOCIAL A CORUÑA, DO RECURSO DE SUPLICACIÓN 5031/2019 DE Dª S.G.R. CONTRA O 
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL, 
FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS Nº 61 E 
CONCELLO DE CEDEIRA 
 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
 
13. ASUNTOS VARIOS 
 
Non hai. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 14:40 horas do 
expresado día. 
 
 
 


