
 

  
 

ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2020. 
 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
CARMELA PRIETO CAL 
MAGDALENA PEREZ VILLAR 
JESUS ROMERO CARRACELAS 
 
 
AUSENTES: 
Escusa a súa asistencia o concelleiro: 
MANUEL PEREZ RIOLA 
 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTORA: 
MARÍA CARMEN MENÉNDEZ ARES 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás 14:10  horas do día 19.11.2020, reúnense os membros 
da Xunta de Goberno Local arriba relacionados co obxecto de realizar, en primeira convocatoria, 
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 03.11.2020. 
 
Acordos adoptados: 
 

1. Aprobación da acta da sesión realizada en data 03.11.2020. 
 



 

  
 

 
2. PROPOSTA APROBACION FACTURAS F-2020-60 
 
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/2020/1842 14/08/2020 

Levantamiento topográfico, estudio 
geotécnico, estudio de trazado, 
asistencia técncia y redacción del 
Proyecto de Constr 450 22706 15.488,00 € 

F/2020/2126 17/09/2020 
RESOLUCION RCA 119/2019  Mª.I.B.L. vs 
CONCELLO CEDEIRA 920 22604 13.787,95 € 

    TOTAL 29.275,95 € 
 
 
 
3. PROPOSTA APROBACION RELACION DE FACTURAS F-2020-63 
 
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/2020/2456 31/10/2020 
RECOGIDA de RSU, y LIMPIEZA 
VIARIA MES DE OCTUBRE DE 2020 1621 22700 35.538,11 € 

F/2020/2614 31/10/2020 
Tratamento RU Mes Outubro 2020 ( 
AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA ) 1623 22799 16.596,22 € 

    TOTAL 52.134,33 € 
“ 
 
 
4. APROBACIÓN DO PAGO DE SUBVENCIÓNS PARA INVESTIMENTOS DE CLUBES E ENTIDADES 
DEPORTIVAS ANO 2020 
 
Acordos adoptados: 
 



 

  
 

PRIMEIRO. Aprobar a xustificación da subvención realizada polo Clube de Remo de Cedeira con NIF 
G15138084. 
 
SEGUNDO. Proceder ao recoñecemento da obrigación e a orde de pago con cargo á aplicación 
341.789.00 do vixente orzamento por importe de 1.500,00€ a favor da entidade Clube de Remo de 
Cedeira con NIF G15138084. 
 
TERCEIRO. Notificar a presente Resolución ás entidades interesadas con indicación dos recursos que 
resulten procedentes. 
 
CUARTO. Dar traslado a Intervención e Tesourería aos efectos oportunos. 
 
 
5. APROBACIÓN DA XUSTIFICACIÓN E PAGO FINAL DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O 
CONCELLO DE CEDEIRA E A ASOCIACIÓN SOBRE RODAS DE CEDEIRA ANO 2020 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO. Aprobar a xustificación da subvención realizada pola Asociación Sobre Rodas con NIF 
G70224514. 
SEGUNDO. Proceder ao recoñecemento da obrigación e a orde de pago con cargo á aplicación 
231.489.00 do vixente orzamento polo importe restante da subvención de 1.800,00€ a favor da 
entidade Asociación Sobre Rodas con NIF G70224514. 
TERCEIRO. Notificar a presente Resolución á entidade interesada con indicación dos recursos que 
resulten procedentes. 
CUARTO. Dar traslado a Intervención e Tesourería aos efectos oportunos. 
 
 
6. PROPOSTA APROBACIÓN FACTURA SUMINISTRO REMODELACIÓN AREA EXPOSITIVA CASTELO. 
PROXECTO 2019/2/CASTE/1/1 
 
Acordos adoptados: 
 
Primeiro.- Recoñecer e liquidar as obrigas correspondentes, 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/2020/2359 09/10/2020 
SUMINISTRO REMODELACIONA REA 
EXPOSITIVA CASTELO CONCEPCION 336 62500 34.608,42 € 

    TOTAL 34.608,42 € 
“ 
 
 
7. APROBACIÓN PADRÓN VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AUGAS DE GALICIA SAU. 2º TRIMESTRE 
2019 
 
Acordos adoptados: 



 

  
 

 
Aprobar o padrón de aboados correspondente ao 2º trimestre do ano 2019 de subministro de auga e 
sumidoiros por un total xeral de contratos de 4.469 e un importe total xeral de 180.119,02 € 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. PROPOSTA APROBACIÓN PADRÓN VIAQUA 3º TRIMESTRE 2019 
 
Acordos adoptados: 
 
Aprobar o padrón de aboados correspondente ao 3º trimestre do ano 2019 de subministro de auga e 
sumidoiros por un total xeral de contratos de 4.481 e un importe total xeral de 199.623,24 € 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. PROPOSTA APROBACIÓN PADRÓN VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AUGAS DE GALICIA SAU. 4º 
TRIMESTRE 2019 
 
Acordos adoptados: 
 
Aprobar o padrón de aboados correspondente ao 4º trimestre do ano 2019 de subministro de auga e 
sumidoiros por un total xeral de contratos de 4.497 e un importe total xeral de 188.239,01 € 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. 
 
 
10. CAMBIO SUXEITO PASIVO RECIBO LIXO_253000645835 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO. Aprobar a modificación do suxeito pasivo do padrón da taxa pola prestación do servizo de 
recollida de residuos 2020, do recibo cos seguintes datos: 

Nº FIXO 

253000645835 

 
SEGUNDO. Anular  o seguintes recibo, por non ser correcto o suxeito pasivo: 

Nº FIXO ID. VALOR EXERCICIO COTA (€) 

253000645835 6651101NJ7365S0003LP 2020 65,00 

 
TERCEIRO. Aprobar a seguinte liquidación: 

Nº FIXO 253000645835 EXERCICIO LIQUIDACION COTA (€) 

  2020 L30200.001316 65,00 

 
 
TERCEIRO. Notificar o presente acordo ao suxeito pasivo aos efectos de poñer no seu coñecemento a 
alta no padrón do lixo e a liquidación correspondente, sinalando o prazo de que dispón para o seu 
pagamento e os recursos que pode interpoñer na defensa dos seus dereitos e intereses lexítimos. 
 
CUARTO. Notificar á solicitante e comunicar á Excma. Deputación Provincial da Coruña estes acordos 
para o seu coñecemento e a tramitación oportunos. 
 
 
11. APROBACIÓN DAS LIQUIDACIÓNS CORRESPONDENTES A TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE 
AXUDA NO FOGAR CORRESPONDENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2020. 
 
Vista a proposta de Alcaldía, asinada dixitalmente con data 16.11.2020, que literalmente di: 
 
Acordos adoptados: 
 
1º) A aprobación das liquidacións correspondentes a: 

 taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar, modalidade dependencia, correspondente ó 
mes de setembro de 2020 cun importe de 104,20 € e se compón de 46 obrigados ó pagamento 
ascendendo a un total de 4741,32 €. 
 taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar, modalidade libre concorrencia, 
correspondente ó mes de setembro de 2020 cun importe de 0,00 € e se compón de 17 obrigados 
ó pagamento ascendendo a un total de 891,43 €. 

 
2º) Que se continúe coa recadación das cantidades. 



 

  
 

 
 
2. DACIÓN DE CONTA DO DECRETO DE ALCALDÍA Nº 581/2020 DE 02 DE NOVEMBRO DE 2020 DE 
APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DAS AXUDAS DE CONCELLOS ADHERIDOS AO 
FONDO DE FINANCIAMENTO PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DA PROVINCIA DE A 
CORUÑA. CONCELLO DE CEDEIRA. 
 
Dase conta á Xunta de Goberno local do Decreto de Alcaldía nº 581/2020 de 02.11.2020: 
 
SOLICITUDE DE ADHESIÓN ÁS AXUDAS PEL-REACTIVA: FONDO DE FINANCIAMENTO PARA A 
REACTIVACION ECONÓMICA E SOCIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA. 
 
 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
 
13. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM 591/2020 DE DATA 04.11.2020 DE APROBACIÓN 
DO CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DO TRANSPORTE METROPOLITANO 
DE GALICIA NA ÁREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE FERROL 
 
 
Dase conta á Xunta de Goberno Local da resolución de Alcaldía núm. 591/2020 de data 04.11.2020, que 
di: 
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Asunto: APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O 
DESENVOLVEMENTO DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA NA ÁREA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO DE FERROL 
 
 
A Xunta de Goberno Local dase por enterada. 
 
 
14. APROBACIÓN DA XUSTIFICACIÓN E PAGO FINAL DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O 
CONCELLO DE CEDEIRA E A ASOCIACIÓN APADER DE CEDEIRA ANO 2020 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO. Aprobar a xustificación da subvención realizada pola Asociación APADER con NIF G15051741. 
SEGUNDO. Proceder ao recoñecemento da obrigación e a orde de pago con cargo á aplicación 
231.489.00 do vixente orzamento polo importe restante da subvención de 3.000,00€ a favor da 
entidade Asociación APADER con NIF G15051741. 
TERCEIRO. Notificar a presente Resolución á entidade interesada con indicación dos recursos que 
resulten procedentes. 
CUARTO. Dar traslado a Intervención e Tesourería aos efectos oportunos. 
 
 
15. APROBACIÓN DO PAGO DAS SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES A CLUBES E ENTIDADES 
DEPORTIVAS ANO 2020 



 

  
 

 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO. Aprobar a xustificación da subvención realizada polo Cedeira S.D., Clube Natación Cedeira, 
Cedeira Tenis Clube, Clube Discalzas S.L. e o Clube de Remo Cedeira. 
SEGUNDO. Proceder ao recoñecemento da obrigación e a orde de pago con cargo á aplicación 
341.489.00 do vixente orzamento por importe de: 

7.000,00 € Cedeira S.D. con NIF G15148802 
7.000,00 € Clube Natación Cedeira con NIF G15448053 
1.500,00 € Cedeira Tenis Clube con NIF G70440433 
192,17 € Clube Discalzas S.D. con NIF G70529409 
7.000,00 € Clube de Remo Cedeira con NIF G15138084 

 
TERCEIRO. Notificar a presente Resolución ás entidades interesadas con indicación dos recursos que 
resulten procedentes. 
CUARTO. Dar traslado a Intervención e Tesourería aos efectos oportunos. 
 
 
16. SUBSTITUCIÓN DE VEHÍCULO NA LICENZA MUNICIPAL DE AUTOTAXI Nº 9 DE D. A.C.D. 
 
Acordos adoptados: 
 
1. Tomar razón do informe favorable de data 28.10.2020 emitido polo Servizo de Mobilidade da 
Xefatura Territorial da Consellería de Infraestrutura e Mobilidade. 
 
2. Autorizar a D. A.C.D., titular da licenza municipal de autoturismo nº 9 para cambiar o vehículo marca 
Peugeot 5008 Bline HDI, matrícula XXXXXXX, nº de bastidor VFXXXXXXXXXXXX, polo vehículo marca 
Toyota Corolla Híbrido, matrícula XXXXXXXX, nº de bastidor SBXXXXXXXXXXXX. 
 
3. Expedir unha nova tarxeta de licenza municipal para automóbiles de servizo público referida do novo 
vehículo. 
 
4. Solicitar ao titular da licenza de autoturismo a devolución da tarxeta de licenza municipal referida ao 
vehículo en vigor ata a data actual. 
 
5. Dar traslado da presente resolución, a través do portal Rtaxi, ao Servizo de Mobilidade da Xefatura 
Territorial da Consellería de Infraestrutura e Mobilidade para o seu coñecemento e efectos oportunos. 
 
 
17. APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN NÚM. 2 DE "MODIFICADO NÚM. 1 DE SANEAMENTO EN AS 
PONTIGAS” 
 
Acordos adoptados: 
 
1.- Aprobar a certificación de obra núm. 2 e a factura correspondente polo importe de 15.849,49 €. 
 
2.- Dispoñer o gasto e recoñecer e liquidar as obrigas correspondentes, xuntando nun so acto as 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. 
 
3.- Remitir á Excma. Deputación Provincial da Coruña a documentación necesaria para os efectos 
xustificativos correspondentes. 
 
4.- Notificar este acordo á empresa adxudicataria e ao director da obra. 
 
5.- Dar traslado aos servizos municipais de Intervención e Tesourería; así como ao de Contratación.. 
 
 
18. ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DENOMINADO “NOVA REDE DE SANEAMENTO NAS RÚAS 
ESTRADA, VALDOVIÑO E OUTRAS” 
 
Acordos adoptados: 
 
1.- LOTE 1: Adxudicar o contrato de obra denominado “Nova Rede de Saneamento nas Rúas da Estrada, 
Valdoviño, San Sadurniño e Travesía da Praia” a favor do licitador que presentou a oferta mellor 
valorada: 
 

Licitador: EXCAVACIONES Y CANALIZACIONES CONDE SL 
 CIF: B15822620 

Importe: 128.875,34 € + 27.063,82 € (IVE) (TOTAL: 155.939,16 €) 

Prazo de 
execución: 3 meses 

 
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 Y CANALIZACIONES CONDE, S.L., adxudicataria da obra “Nova 
Rede de Saneamento nas Rúas da Estrada, Valdoviño, San Sadurniño e Travesía da Praia” o presente 
acordo e citala para a sinatura do contrato que se formalizará telematicamente no prazo de quince (15) 
días hábiles contados a partir do seguinte en que reciba a notificación do presente acordo. 
 
5.- Publicar a adxudicación deste contrato de obra na Plataforma de Contratos do Sector Público. 

 
6.- 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. 
 
7.- Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención e Contratación. 
 
 
19. DECLARAR DESERTO O PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO 
LÁMPADAS LED NOS LUGARES DE FRAGOSO, VECIÑEIRA, SAN MIGUEL E OUTROS. POS+2020 
 
Acordos adoptados: 
 



 

  
 

1.- Declarar deserto o procedemento de adxudicación do contrato denominado “Subministro de 
lámpadas led nos lugares de Fragoso, Veciñeira, San Miguel e outros. POS+2020” 
 
2.- Publicar o presente acordo na Plataforma de Contratos do Sector Público. 
 
3.- Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención e Contratación. 
 
 
20.  APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN DE OBRA NÚM. 4 DE "MELLORA DAS BEIRARRÚAS NA AVDA. 
AREA, RÚA AS PONTES, CAMIÑO REAL DA MAGDALENA E OUTRAS” 
 
Acordos adoptados: 
 
1.- Aprobar a certificación de obra núm. 4 e a factura correspondente, polo importe de 5.565,38 €. 
 
2.- Dispoñer o gasto e recoñecer e liquidar as obrigas correspondentes, xuntando nun so acto as 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. 
 
3.- Remitir á Excma. Deputación Provincial da Coruña a documentación necesaria para os efectos 
xustificativos correspondentes. 
 
4.- Notificar este acordo á empresa adxudicataria e ao director da obra. 
 
5.- Dar traslado aos servizos municipais de Intervención e Tesourería; así como ao de Contratación. 
 
 
21. ASUNTOS VARIOS 
 
Pola Presidencia sométese á consideración da Xunta de Goberno Local, por razóns de urxencia, a 
seguinte proposta: 
 
21.1.- CAMBIO SUXEITO PASIVO RECIBO LIXO_253000644444 
 

• Ratificación da urxencia. 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO. Anular  os seguintes recibo, por non ser correcto o suxeito pasivo: 
Nº FIXO EXERCICIO COTA (€) 

253000644444 2019 65,00 

253000644444 2018 65,00 

 
SEGUNDO. Aprobar a seguinte liquidación: 

Nº FIXO 2530006444444 EXERCICIO LIQUIDACION COTA (€) 



 

  
 

  2019 L30200.001317 65,00 

  2018 L30200.001318 65,00 

 
TERCEIRO. Notificar o presente acordo ao suxeito pasivo aos efectos de poñer no seu coñecemento a 
liquidación correspondente e os recursos que pode interpoñer na defensa dos seus dereitos e intereses 
lexítimos. 
 
CUARTO. Comunicar á Excma. Deputación Provincial da Coruña estes acordos para o seu coñecemento e 
a tramitación oportunos. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 14:20 horas do 
expresado día. 


