Concello de Padrón

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA
27 DE XULLO DE 2017
Presidente:
Don Antonio Fernández Angueira.
Concelleiras e concelleiros presentes:
Don José Ramón Pardo Andrade.
Dona Lorena Couso Dopazo.
Don Ángel Rodríguez Conde.
Don Francisco Javier Guillán Iglesias.
Secretaria:
Dona Ana María Ares Álvarez.
Interventor accidental:
Don José Marcelino Rivera Rarís.

Na Alcaldía da Casa Consistorial de Padrón, sendo as trece horas do día vinte e sete de xullo de dous mil
dezasete, baixo a Presidencia do señor alcalde don Antonio Fernández Angueira reúnense as señoras
Concelleiras e os señores Concelleiros relacionados na cabeceira, todas e todos membros da Xunta de
Goberno Local, co fin de celebrar a sesión ordinaria deste órgano en primeira convocatoria, asistidos da
Secretaria da Corporación dona Ana María Ares Álvarez, de acordo coa seguinte:
ORDE DO DÍA
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1.- OCUPACIÓN DE TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO PARA PASO DE VEHÍCULOS -VADO
PERMANENTE- PARA O GARAXE DA SÚA PROPIEDADE SITO NA CORREDOIRA DA BARCA,
NÚMERO 16.
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Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes Administrativos.
Primeiro. O 12 de xuño de 2017, co número de rexistro de entrada 4905, dona María del Carmen Gestoso
Vázquez solicita autorización para entrada e saída de vehículos a través da vía pública, e colocación dun
sinal de Vado Permanente no portal de entrada a un garaxe da súa propiedade situado en Corredera de la
Barca, 16, Padrón.
Segundo. O 20 de xuño de 2017 emítese o informe do Xefe da Policía Local que di que “ realizó una
inspección del local para el que se solicita la señalización, comprobando que se trata de un inmueble en
estado de ruina, a través del cual se puede acceder a la finca donde se encuentra dicha construcción. El
solar está habilitado para acoger vehículos en el interior (se adjunta fotografía). Dispone de un portal
practicable don una anchura de 2,30 metros lineais”. Engade ademais que para o caso de que se conceda a
reserva demanial “no será necesario pintar marcas viales de delimitación del vado, al estar situado en una
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Fundamentos de dereito.
Primeiro. Considerando o establecido nos artigos 75 a 82 da Ordenanza xeral de circulación e uso da vía
pública deste Concello, aprobada polo Pleno en sesión realizada o 23 de xullo de 2004 e publicada no
Boletín Oficial da Provincia número 267 do 19 de novembro de 2004.
Segundo. Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a concesión das licenzas de
entrada e saída de vehículos tal e como consta no artigo 76 da devandita ordenanza e no artigo 14 do
Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 27, do 3 de
febreiro de 1998,
Propoño á Xunta de Goberno Local:
Primeiro. Conceder a dona María del Carmen Gestoso Vázquez licenza de entrada e saída a través da via
pública no garaxe situado no número 16 da rúa Corredera de la Barca, na súa modalidade de vado
permanente cun ancho de 2,30 metros lineais e, en consecuencia, autorizaselle a colocar un sinal vertical
de prohibición para estacionar co número 238, axustado ao modelo que será facilitado por este Concello.
Segundo. De conformidade co establecido no artigo 78 da Ordenanza xeral de circulación e uso da vía
pública, lémbrase que queda prohibido a colocación de rampas que ocupen a calzada e no suposto de que
o interesado necesite realizar algunha obra de adaptación do vado deberá pedir o correspondente permiso
de obra.
Terceiro. Dar traslado do presente acordo á Policía Local e ao técnico municipal de xestión económica para
os efectos de que se liquiden as taxas e tributos municipais que, no seu caso, resulten de aplicación.
Cuarto. Notificar a presente resolución a todas as persoas interesadas, coa indicación de que pon fin á vía
administrativa e contra a cal poderase interpoñer:
a) Potestativamente o recurso de reposición, no prazo máximo dun mes desde o día de recepción da
notificación da presente resolución, ante o mesmo órgano que dictou o acto impugnado.
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b) Con posterioridade á resolución expresa ou presunta do recurso de reposición, ou ben
directamente, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo, no prazo de dous meses desde o día de recepción da notificación da
presente resolución.
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zona peatonal del casco urbano”.

c) O recurso extraordinario de revisión, segundo o previsto no artigo 113 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou calquera outro que estime
procedente.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Ocupación de terreos de dominio público para paso de
vehículos -Vado Permanente- para o garaxe da súa propiedade sito na Corredoira da Barca, número 16, nos
termos expresados anteriormente.
2.- OCUPACIÓN DE TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO PARA PASO DE VEHÍCULOS -VADO
PERMANENTE- PARA O GARAXE DA SÚA PROPIEDADE SITO NA RÚA SANTO DOMINGO.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes Administrativos.
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Primeiro. O 12 de xuño de 2017, co número de rexistro de entrada 4897, don Baldomero Grela Magariños
solicita autorización para entrada e saída de vehículos a través da vía pública, e colocación dun sinal de
Vado Permanente no portal de entrada a un garaxe da súa propiedade situado rúa Dolores, 14, con acceso
desde a rúa Santo Domingo, Padrón.
Segundo. O 19 de xuño de 2017 emítese o informe do Xefe da Policía Local que di que “r ealizó una
inspección del local para el que se solicita la señalización, comprobando que se trata de un garage
habilitado para estacionamiento de vehículos, de propiedad particular. Dispone de un portal practicable don
una anchura de 3,50 metros lineais”. Engade ademais que para o caso de que se conceda a reserva
demanial “no será necesario pintar marcas viales de delimitación del vado, al estar situado en una zona
peatonal del casco urbano”.
Fundamentos de dereito.
Primeiro. Considerando o establecido nos artigos 75 a 82 da Ordenanza xeral de circulación e uso da vía
pública deste Concello, aprobada polo Pleno en sesión realizada o 23 de xullo de 2004 e publicada no
Boletín Oficial da Provincia número 267 do 19 de novembro de 2004.
Segundo. Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a concesión das licenzas de
entrada e saída de vehículos tal e como consta no artigo 76 da devandita ordenanza e no artigo 14 do
Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 27, do 3 de
febreiro de 1998,
Propoño á Xunta de Goberno Local:
Primeiro. Conceder a don Baldomero Grela Magariños licenza de entrada e saída a través da via pública no
garaxe situado na pranta baixa do inmoble co número 14 da rúa Dolores, con acceso desde a rúa Santo
Domingo, na súa modalidade de vado permanente cun ancho de 3,50 metros lineais e, en consecuencia,
autorizaselle a colocar un sinal vertical de prohibición para estacionar co número 239, axustado ao modelo
que será facilitado por este Concello.
Segundo. De conformidade co establecido no artigo 78 da Ordenanza xeral de circulación e uso da vía
pública, lémbrase que queda prohibido a colocación de rampas que ocupen a calzada e no suposto de que
o interesado necesite realizar algunha obra de adaptación do vado deberá pedir o correspondente permiso
de obra.
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Terceiro. Dar traslado do presente acordo á Policía Local e ao técnico municipal de xestión económica para
os efectos de que se liquiden as taxas e tributos municipais que, no seu caso, resulten de aplicación.
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Cuarto. Notificar a presente resolución a todas as persoas interesadas, coa indicación de que pon fin á vía
administrativa e contra a cal poderase interpoñer:
-

Potestativamente o recurso de reposición, no prazo máximo dun mes desde o día de recepción da
notificación da presente resolución, ante o mesmo órgano que dictou o acto impugnado.

-

Con posterioridade á resolución expresa ou presunta do recurso de reposición, ou ben
directamente, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo, no prazo de dous meses desde o día de recepción da notificación da
presente resolución.

-

O recurso extraordinario de revisión, segundo o previsto no artigo 113 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou calquera outro que estime
procedente.>>

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
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3.- PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO: TALLER DE ADESTRAMENTO DA MEMORIA E
IOGA-RELAXACIÓN. AULAS 3º IDADE CURSO 2017/18.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes de feito.
Primeiro. Visto a providencia do señor Concelleiro de terceira idade don Francisco García Dios con data do
4 de xullo de 2017, na que se propón realizar actividades de envellecemento activo, un curso de
adestramento da memoria no centro social de Padrón, no local social de Angueira de Suso e centro
sociocultural de San Pedro de Carcacía e outro de Ioga-Relaxación no centro social de Padrón, ámbolos
dous dende 16 de outubro a decembro 2017, dentro do programa de Aulas terceira idade curso 2017/2018.
Segundo. Visto o informe de intervención municipal de data do 7 de xullo de 2017 que certifica a existencia
de crédito axeitado e suficiente na aplicación orzamentaria 2311-227.06 do orzamento vixente prorrogado
para o 2017.
Fundamentos de dereito.
Único. Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27 do 3 de febreiro de 1998 sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de
Goberno Local.
Proponse a Xunta de Goberno Local á adopción do seguinte acordo:
Primeiro. Aprobar a realización das actividades de envellecemento activo, un curso de adestramento da
memoria no centro social de Padrón, no local social de Angueira de Suso e centro sociocultural de San
Pedro de Carcacía e outro de Ioga-Relaxación no centro social de Padrón, ámbolos dous dende 16 de
outubro a decembro 2017, dentro do programa de Aulas terceira idade curso 2017/2018.
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Segundo. Aprobar o gasto das actividades que ascende a un total de 605 € o curso de Ioga Relaxación e o
curso de adestramento da memoria 942,30 €.
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presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Ocupación de terreos de dominio público para paso de
vehículos -Vado Permanente- para o garaxe da súa propiedade sito na rúa Santo Domingo, nos termos
expresados anteriormente.

Terceiro. Notificar a presente resolución a todas as persoas con indicación de que pon fin á vía administrativa e
contra a cal poderase interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o señor Alcalde, no prazo dun
mes contado desde o día seguinte de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados
desde a mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime
pertinente.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Programa de envellecemento activo: Taller de adestramento
da memmoria e ioga-relaxación. Aulas 3ª idade curso 2017/18, nos termos expresados anteriormente.
4.- COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBERTAS DE NICHOS DO CEMITERIO
PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE CRUCES, FORMULADA POR D. MANUEL DOPAZO GARCÍA,
EXPEDIENTE 41/2017/ITP.
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<<ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:
Primeiro. En data 22 de marzo de 2017 ten entrada no Concello, con número de rexistro 2518, solicitude
de informe técnico previo e tramitación de autorización sectorial por afección en materia de protección do
patrimonio histórico de Galicia para obras de reparación das cubertas de nichos do cemiterio parroquial de
Santa María de Cruces, con referencia catastral 8973202NH2387S0000LT, formulada por D. Manuel
Dopazo García. Achégase coa solicitude memoria valorada da intervención de data 15 de marzo de 2017.
Segundo. En data 6 de abril de 2017 o arquitecto técnico municipal D. Francisco Ferro González informa
favorablemente as obras solicitadas.
Terceiro. En data 6 de abril de 2017 remítese oficio ao Departamento Territorial da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria aos efectos de obter a correspondente autorización sectorial,
acompañando copia do expediente administrativo.
Cuarto. En data 30 de xuño de 2017 ten entrada no Concello comunicación de resolución da Dirección
Xeral de de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de data 21
de xuño de 2017, favorable ás obras solicitadas.
Quinto. En data 13 de xullo de 2017 ten entrada no Concello, con número de rexistro 5511, formulario de
comunicación previa para a realización de obras e usos do solo e subsolo non suxeitos a licenza municipal
para as obras obxecto do informe.
Sexto. En data 19 de xullo de 2017 o asesor xurídico en materia de urbanismo Juan Molares Agrelo informa
a comunicación previa presentada
FUNDAMENTOS DE DEREITO.
Primeiro. A solicitude de emisión de informe técnico previo para tramitación da autorización sectorial en
materia de protección do patrimonio histórico de Galicia ven determinada pola entrada en vigor da lei
9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade de Galicia, que modificou a Lei
9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUGA).
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Esta modificación veu a introducir unha dualidade de sistemas ou tramitacións para a obtención dun título
habilitante municipal de natureza urbanística. Así, para as obras de certa entidade que requirisen da
redacción dun proxecto técnico completo asinado por técnico competente se mantivo o ata entón único
sistema de licenza urbanística previa, pero para as obras denominadas comúnmente menores, de escasa
entidade e sinxeleza técnica, se determina a aplicación do procedemento de comunicación previa de obras.
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Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:

Este sistema exixe que se presente a comunicación previa para as obras cunha antelación de 15 días
hábiles acompañando a mesma da documentación necesaria para que por parte dos servizos técnicos
municipais se perciba claramente a intervención a realizar, así coma as autorizacións sectoriais que sexan
necesarias para a intervención.
Isto plantexa un problema derivado da tramitación das autorizacións sectoriais en materia de protección do
patrimonio histórico de Galicia. O Servizo de Patrimonio da Consellería de Cultura tramita as devanditas
autorizacións non a instancia dos promotores senón a través do Concello, e exixe contar con informe
técnico municipal favorable.
Desta forma, para poder obter a devandita autorización se articulou a nivel municipal un sistema de
solicitude de emisión do referido informe nos casos en que as obras obxecto da comunicación previa están
sometidas a algunha afección en materia de protección do patrimonio histórico que exixe contar coa referida
autorización ou informe sectorial previo, tramitándose ésta polo Concello e unha vez obtida completando a
solicitude co formulario de comunicación previa, comezando nese momento o prazo para a toma de
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Segundo. A comunicación previa presentada refírese á execución de obras de reparación das cubertas de
nichos do cemiterio parroquial de Santa María de Cruces, con referencia catastral
8973202NH2387S0000LT. Se ten procedido á comprobación previa por parte dos servizos técnicos
municipais do tipo de actuación solicitado aos meros efectos de verificar se as obras se poden incardinar
dentro das sometidas ao réxime de comunicación previa, así coma que o uso solicitado sexa compatible co
tipo de solo no que vai ter lugar a intervención.
Vista a conformidade do técnico municipal, debemos considerar que este tipo de intervención se atopa na
actualidade exento da obriga xeral de contar con licenza municipal previa, en virtude do disposto polo artigo
142.3 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
A tramitación establecida pola nova lei do solo ven a eximir do previo control administrativo dos usos do solo
nos casos de obras de pequena entidade, sustituíndo a licenza municipal de obras por unha comunicación
previa asinada polo promotor das obras na que describe as mesmas e declara baixo a súa responsabilidade
que as obras se axustan ao disposto na normativa urbanística e en xeral coa que lle resulta de aplicación.
Este novo sistema ven limitado no seu ámbito obxectivo a sensu contrario pola relación de actos sometidos
a licenza municipal en virtude do disposto polo artigo 142.2 da Lei do Solo, xa que en xeral se atopan
excluídos de licenza municipal aqueles usos do solo e subsolo que non precisan da redacción dun proxecto
técnico completo redactado por técnico competente, o que as asimila a obras que pola súa sinxeleza técnica
e escasa entidade económica non xustifican a necesaria intervención dun profesional. Así, o artigo 142.3 da
Lei do solo determina:
Quedan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa os actos de edificación e uso
do solo e do subsolo non suxeitos a licenza e, en todo caso, os que así se establezan nas leis. A
comunicación previa realizaráse nos termos que se prevea regulamentariamente. Os concellos poderán
establecer os procedementos de comunicación necesarios, así coma os de verificación posterior do
cumprimento dos requisitos previos.
As obras obxecto do presente expediente, e referidas na comunicación previa, sitúanse, baseándonos na
conformidade dos servizos técnicos municipais, fóra das sometidas a licenza municipal previa, e polo tanto
sometidas ao réxime de declaración responsable.
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Polo tanto, estimamos, a reserva de informe técnico ao respecto, e visto a conformidade emitida polos
técnicos municipais, que a intervención comunicada resulta hábil para a súa tramitación conforme o réxime
establecido para as comunicacións previas.
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coñecemento ou a solicitude de emenda da comunicación.

Terceiro. O procedemento para a presentación das comunicacións previas e o seu contido necesario veñen
determinados no artigo 146.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia:
- Descrición técnica das características do acto de que se trate ou, no seu caso, proxecto técnico legalmente
exixible : Referidas no apartado sexto do formulario de comunicación previa e na conformidade técnica
municipal, así coma na memoria valorada achegada coa solicitude de informe técnico municipal previo.
Cubrición dos nichos cunha cuberta de tella cerámica curva sobre pranchas de fibrocemento.
- Manifestación expresa de que a comunicación previa presentada cumpre en tódolos seus extremos coa
ordenación urbanística de aplicación. Tal declaración figura no formulario de comunicación previa asinado
pola solicitante.
- Copia das restantes autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriales cando foran
legalmente esixibles ao solicitante, ou acreditación de terse solicitado o seu outorgamento. Consta no
expediente resolución da Dirección Xeral de de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria de data 21 de xuño de 2017. Non son necesarias, vista a conformidade técnica
municipal, máis autorizacións ou informes sectoriais para a intervención comunicada.
Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 29 de xuño de 2017
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- Xustificante de pago dos tributos municipais, a documentación que se determine regulamentariamente e,
especialmente, as autorizacións sectoriais preceptivas: neste senso, o Concello non conta nestes momentos
cun sistema de autoliquidación tributaria implantado que permita que polo declarante se proceda a
determinar o importe dos tributos a satisfacer e deste xeito o habilite para proceder ao pago e contar con tal
resgardo. Co sistema actual, e ata unha futura introdución do sistema de autoliquidación tributaria municipal,
resulta suficiente conforme o criterio do informante con que o solicitante achegue os datos e elementos de
xuízo que resulten necesarios para que pola administración se poida proceder a liquidar o tributo
correspondente. Unha vez notificada a devandita liquidación, o declarante deberá proceder ao pago e
conservar o resgardo do pagamento, tal e coma se refire na propia comunicación previa. De non procederse
ao pago, a comunicación presentada resultará inexacta, o que terá coma consecuencia a declaración de
ineficacia da mesma, procedendo a paralización das obras ou ben a imposición dunha sanción, con
independencia de que se proceda así mesmo a adoitar as medidas de constriximento para o pago da
débeda tributaria que resulten de aplicación.
Visto o que antecede, estimamos que a documentación presentada cumpre co establecido no artigo 146.1
da lei do Solo.
A cualificación urbanística da parcela obxecto da solicitude, de acordo co informado polo técnico municipal,
é a de SOLO NON URBANIZABLE NON PROTEXIDO DE NÚCLEOS RURAIS DE POBOACIÓN (NN),
conforme o PXOM do Concello de Padrón, ao que se lle aplica o disposto para o SOLO DE NÚCLEO
RURAL na Lei do Solo de Galicia, sen prexuízo da aplicación do referido no planeamento respectivo,
segundo o réxime transitorio disposto na na Lei do Solo de Galicia para os municipios con planeamento non
adaptado á lei 9/2002, e o uso solicitado resulta compatible co planeamento e normativa urbanística de
aplicación, sen prexuízo do cumprimento das condicións de edificación e demáis normativa urbanística
aplicable, das que a declarante refire baixo a súa responsabilidade o seu cumprimento e que será obxecto
de verificación coa visita de comprobación.
Cuarto. De acordo así mesmo co establecido no artigo 146.2 da Lei do Solo, a comunicación previa
presentaráse cunha antelación de quince días hábiles ao inicio das obras. A presentación constitúe título
hábil para o inicio das obras no prazo indicado, sen prexuízo dunha posterior comprobación por parte do
Concello.
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Este mesmo prazo de quince días é o que se lle outorga ao Concello para, sen prexuízo dunha posterior
comprobación e inspección, declarar completa a documentación presentada ou ben requerir a emenda das
deficiencias que presente a mesma.
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- Autorización ou documento de avaliación ambiental, no caso de requirila o uso ao que van destinadas as
obras. Non procede.

Polo tanto, e visto o conforme dos servizos técnicos municipais e o informado nos fundamentos anteriores,
estimamos que procede, dado que non se considera a necesidade de subsanación algunha nin emenda de
ningunha deficiencia, declarar completa a documentación e tomar coñecemento da comunicación previa
efectuada.
Quinto. A norma, no seu artigo 142.2, determina que os concellos deberán establecer e planificar os
procedementos de comunicación necesarios, así coma os de verificación posterior do cumprimento dos
requisitos precisos. En todo caso estímase coma solución máis axeitada e concordante coas funcións de
control da legalidade urbanística que se proceda a adoitar un acordo que declare completa a documentación
e tome coñecemento da comunicación previa, acordo do que se dará traslado aos servizos técnicos de
urbanismo a fin de que se xire visita de comprobación e se informe sobre se a intervención se axustou á
descrita na comunicación previa, así coma se concorre algunha inexactitude ou falsidade na mesma.
A estes efectos resulta de aplicación o disposto polo artigo 69.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, que determina:
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Asimesmo, a resolución da administración pública que declare tales circunstancias poderá determinar a
obriga do interesado de restituir a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio
do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, así coma a imposibilidade de instar un novo
procedemento co mesmo obxecto durante un periodo de tempo determinado pola lei, todo elo conforme aos
termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación.”
Asimesmo e dado que estamos a falar de comunicacións previas referidas á execución de obras,
modificouse a regulación dos expedientes de reposición da legalidade e sancionadores en materia
urbanística da anterior LOUG, incorporando a ausencia de comunicación previa así coma o non axuste da
intervención á mesma coma supostos de incoación de expediente de reposición e sancionador, así coma a
tipificación coma infracción urbanística grave da inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial
nunha comunicación previa e coma infracción urbanística leve da execución de obras sen comunicación
previa cando fosen legalizables ou a inexactitude, falsidade ou omisión de carácter non esencial na mesma.
Sexto. Coma se refire no propio texto da comunicación previa, formando parte das obrigas asumidas polo
declarante, as obras deberán rematarse no prazo de seis meses dende o inicio das mesmas, e tal
circunstancia deberá porse en coñecemento do concello, aos efectos de que se proceda á visita de
comprobación das obras executadas. De non comunicarse polo declarante a finalización das obras,
tomaráse coma referencia para a visita de comprobación o devandito prazo de seis meses contados dende
que a intervención puido iniciarse, isto é, dende o transcurso dos quince días hábiles dende a presentación
da comunicación previa. Tal circunstancia deberá apercibirse ao declarante.
Sétimo. Consideramos coma órgano competente para o outorgamento das licenzas de obras, e polo tanto
para tomar coñecemento da comunicación previa que sustitúe ás mesmas é a Xunta de Goberno Local tal e
como consta no artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998, aplicado analóxicamente ao caso que nos ocupa, xa que o
acordo que se adoite constitúe un título habilitante para a execución de obras e polo tanto a estes efectos
resulta asimilable a unha licenza municipal.
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PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

Versión imprimible

FIRMADO POR Ana María Ares Álvarez (NIF: 35314376S) (FECHA: 03/08/2017), Antonio Fernández Angueira (NIF: 78797426R) (FECHA: 04/08/2017)

“A inexactitude, falsedade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento
que se incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación, ou a non presentación perante a
administración competente da declaración responsable, a documentación que sexa no seu caso requirida
para acreditar o cumprimento do declarado, ou a comunicación, determinará a imposibilidade de continuar
co exercicio do dereito ou actividade afectada dende o momento en que se teña constancia de tales feitos,
sen prexuízo das responsabilidades penais, civiles ou administrativas a que houbera lugar.

Primeiro. Declarar completa a documentación presentada e tomar coñecemento da comunicación previa de
data 13 de xullo de 2017, asinada por D. MANUEL DOPAZO GARCÍA, para obras de reparación das
cubertas de nichos do cemiterio parroquial de Santa María de Cruces, con referencia catastral
8973202NH2387S0000LT, expediente 41/2017/ITP conforme a documentación anexa á mesma.
Segundo. A comunicación previa, toda vez que o Concello acusa recibo da mesma e a considera completa,
habilita ao declarante para o inicio das obras no prazo de quince días hábiles dende a entrada da
comunicación previa no Concello, sen prexuízo dunha posterior visita de comprobación e informe técnico
por parte dos servizos técnicos municipais.
Terceiro. A presente toma de coñecemento e polo tanto o título habilitante de natureza urbanística para a
execución das obras se efectúa salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Cuarto. A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou
documento que se achega ou incorpora á comunicación previa comporta, logo de audiencia da persoa
interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide o exercicio do dereito ou da
actividade afectada desde o momento en que se coñece, sen prexuízo das sancións que proceda impoñer
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A resolución administrativa que constata as circunstancias a que se refire o número anterior comportará o
inicio das correspondentes actuacións e a exixencia da responsabilidades e poderá determinar a obriga do
interesado a restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito
ou ao inicio da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento
durante un periodo de tempo determinado entre tres meses e un ano.
A ausencia de comunicación previa así coma o non axuste da intervención á mesma, independentemente
da apertura dun expediente de reposición da legalidade, están tipificadas coma infracción urbanística grave
no caso de inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial nunha comunicación previa, e coma
infracción urbanística leve da execución de obras sen comunicación previa, cando fosen legalizables, ou a
inexactitude, falsidade ou omisión de carácter non esencial na mesma.
Así mesmo, a comunicación previa presentada para os actos de uso do solo suxeitos a ela implica a
responsabilidade solidaria de quen promove as obras, de quen ten a propiedade dos terreos, ou os/as
empresarios/as das obras, dos técnicos/as redactores/as do proxecto e directores/as das obras e da súa
execución, respecto da conformidade das obras coa ordenación urbanística de aplicación e a súa
adecuación ao proxecto presentado.
Quinto. Notificada a liquidación tributaria ao declarante, este asume a obriga de estar en posesión en todo
momento do resgardo de ter aboado os tributos municipais de aplicación.
Sexto. As obras deberán rematarse no prazo de seis (6) meses dende o inicio das mesmas, e tal
circunstancia, isto é, a finalización das obras, deberá porse en coñecemento do concello, aos efectos de
que se proceda á visita de comprobación das obras executadas. De non comunicarse polo declarante a
finalización das obras, tomaráse coma referencia para a visita de comprobación o devandito prazo de seis
meses contados dende que a intervención puido iniciarse, isto é, dende o transcurso dos quince días
hábiles dende a presentación da comunicación previa.
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Sétimo. Dar traslado do acordo adoptado ós servizos técnicos de urbanismo a efectos de que unha vez
finalizadas as obras se xire visita de comprobación e se proceda ao correspondente informe técnico sobre a
veracidade dos datos expostos na comunicación previa e o axuste das obras realmente efectuadas ás
mesmas, así coma o axuste das obras á normativa urbanística de aplicación.
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por tales feitos.

Oitavo. Notificar o presente acordo ao interesado/a coa indicación de que pon fin á via administrativa e contra
a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición perante o alcalde coma órgano titular orixinario
da competencia para resolver, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación
da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen perxuízo de que se poida
interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Comunicación previa de obras de reparación de cubertas de
nichos do cemiterio parroquial de Santa María de Cruces, formulada por don Manuel Dopazo García.
Expediente 41/2017/ITP, nos termos expresados anteriormente.
5.- COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS DE REFORMA E PINTADO INTERIOR EN VIVENDA SITA NA
RÚA REAL 26, 2º G, FORMULADA POR Dª. Mª CONCEPCIÓN GÓMEZ GÓMEZ, EXPEDIENTE
89/2017/CP.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
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Primeiro. En data 21 de xuño de 2017 ten entrada no Concello, con número de rexistro 5200, formulario
de comunicación previa para a realización de obras e usos do solo e subsolo non suxeitos a licenza
municipal para obras de reforma e pintado interior de vivenda sita na rúa Real nº 26, 2º G, con referencia
catastral 7919403NH2372S0011SH, formulada por Dª. Mª Concepción Gómez Gómez. Achégase coa
comunicación previa orzamento da intervención e fotografías.
Segundo. En data 27 de xullo de 2017 o arquitecto técnico municipal D. Francisco Ferro González require a
presentación de documentación adicional necesaria para a tramitación do expediente.
Terceiro. En data 29 de xullo de 2017 remítese requirimento á interesada da documentación referida polo
arquitecto técnico municipal.
Cuarto. En data 3 de xullo de 2017 a interesada achega documentación adicional.
Quinto. En data 18 de xullo de 2017 o arquitecto técnico municipal D. Francisco Ferro González emite
conformidade coa documentación presentada coma completa e hábil para a tramitación do expediente, sen
prexuízo de posterior comprobación que certifique o axuste da intervención á comunicación presentada e á
normativa urbanística de aplicación.
Sexto. En data 19 de xullo de 2017 o asesor xurídico en materia de urbanismo Juan Molares Agrelo informa
a comunicación previa presentada
FUNDAMENTOS DE DEREITO.
Primeiro. A comunicación previa presentada refírese á execución de obras de reforma e pintado interior de
vivenda sita na rúa Real nº 26, 2º G, con referencia catastral 7919403NH2372S0011SH. Se ten procedido á
comprobación previa por parte dos servizos técnicos municipais do tipo de actuación solicitado aos meros
efectos de verificar se as obras se poden incardinar dentro das sometidas ao réxime de comunicación
previa, así coma que o uso solicitado sexa compatible co tipo de solo no que vai ter lugar a intervención.
Vista a conformidade do técnico municipal, debemos considerar que este tipo de intervención se atopa na
actualidade exento da obriga xeral de contar con licenza municipal previa, en virtude do disposto polo artigo
142.3 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
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A tramitación establecida pola nova lei do solo ven a eximir do previo control administrativo dos usos do solo
nos casos de obras de pequena entidade, sustituíndo a licenza municipal de obras por unha comunicación
previa asinada polo promotor das obras na que describe as mesmas e declara baixo a súa responsabilidade
que as obras se axustan ao disposto na normativa urbanística e en xeral coa que lle resulta de aplicación.
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<<ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

Este novo sistema ven limitado no seu ámbito obxectivo a sensu contrario pola relación de actos sometidos
a licenza municipal en virtude do disposto polo artigo 142.2 da Lei do Solo, xa que en xeral se atopan
excluídos de licenza municipal aqueles usos do solo e subsolo que non precisan da redacción dun proxecto
técnico completo redactado por técnico competente, o que as asimila a obras que pola súa sinxeleza técnica
e escasa entidade económica non xustifican a necesaria intervención dun profesional. Así, o artigo 142.3 da
Lei do solo determina:
Quedan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa os actos de edificación e uso
do solo e do subsolo non suxeitos a licenza e, en todo caso, os que así se establezan nas leis. A
comunicación previa realizaráse nos termos que se prevea regulamentariamente. Os concellos poderán
establecer os procedementos de comunicación necesarios, así coma os de verificación posterior do
cumprimento dos requisitos previos.
As obras obxecto do presente expediente, e referidas na comunicación previa, sitúanse, baseándonos na
conformidade dos servizos técnicos municipais, fóra das sometidas a licenza municipal previa, e polo tanto
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Polo tanto, estimamos, a reserva de informe técnico ao respecto, e visto a conformidade emitida polos
técnicos municipais, que a intervención comunicada resulta hábil para a súa tramitación conforme o réxime
establecido para as comunicacións previas.
Segundo. O procedemento para a presentación das comunicacións previas e o seu contido necesario
veñen determinados no artigo 146.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia:
- Descrición técnica das características do acto de que se trate ou, no seu caso, proxecto técnico legalmente
exixible : Referidas no apartado sexto do formulario de comunicación previa e na conformidade técnica
municipal, así coma na documentación achegada coa comunicación previa. Reforma de baño (retirada de
aparatos sanitarios, demolición de alicatado, levantamento de solado, anulación de saneamento,
levantamento de instalación de fontanería, revestimentos, falso teito, colocación de alicatado de gres,
colocación de solado de gres, instalación de fontanería e aparatos sanitarios) e pintado interior.
- Manifestación expresa de que a comunicación previa presentada cumpre en tódolos seus extremos coa
ordenación urbanística de aplicación. Tal declaración figura no formulario de comunicación previa asinado
pola solicitante.
- Copia das restantes autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriales cando foran
legalmente esixibles ao solicitante, ou acreditación de terse solicitado o seu outorgamento. Non proceden,
vista a conformidade técnica municipal. Dado que se trata dunha intervención sen relevancia cara ao
exterior, se exceptúa da necesidade de tramitación de autorización sectorial en materia de protección do
patrimonio histórico ao amparo do disposto polo artigo 45 da lei 5/2016, do 4 de maio, de patrimonio cultural
de Galicia.
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- Autorización ou documento de avaliación ambiental, no caso de requirila o uso ao que van destinadas as
obras. Non procede.
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sometidas ao réxime de declaración responsable.

- Xustificante de pago dos tributos municipais, a documentación que se determine regulamentariamente e,
especialmente, as autorizacións sectoriais preceptivas: neste senso, o Concello non conta nestes momentos
cun sistema de autoliquidación tributaria implantado que permita que polo declarante se proceda a
determinar o importe dos tributos a satisfacer e deste xeito o habilite para proceder ao pago e contar con tal
resgardo. Co sistema actual, e ata unha futura introdución do sistema de autoliquidación tributaria municipal,
resulta suficiente conforme o criterio do informante con que o solicitante achegue os datos e elementos de
xuízo que resulten necesarios para que pola administración se poida proceder a liquidar o tributo
correspondente. Unha vez notificada a devandita liquidación, o declarante deberá proceder ao pago e
conservar o resgardo do pagamento, tal e coma se refire na propia comunicación previa. De non procederse
ao pago, a comunicación presentada resultará inexacta, o que terá coma consecuencia a declaración de
ineficacia da mesma, procedendo a paralización das obras ou ben a imposición dunha sanción, con
independencia de que se proceda así mesmo a adoitar as medidas de constriximento para o pago da
débeda tributaria que resulten de aplicación.
Visto o que antecede, estimamos que a documentación presentada cumpre co establecido no artigo 146.1
da lei do Solo.
A cualificación urbanística da parcela obxecto da solicitude, de acordo co informado polo técnico municipal,
é a de SOLO URBANO RESIDENCIAL EN NÚCLEO ANTIGO (URNA), conforme o PXOM do Concello de
padrón, ao que se lle aplica o disposto para o SOLO URBANO CONSOLIDADO na Lei do Solo de Galicia
segundo o réxime transitorio disposto na na Lei do Solo de Galicia para os municipios con planeamento non
adaptado á lei 9/2002, e o uso solicitado resulta compatible co planeamento e normativa urbanística de
aplicación, sen prexuízo do cumprimento das condicións de edificación e demáis normativa urbanística
aplicable, das que a declarante refire baixo a súa responsabilidade o seu cumprimento e que será obxecto
de verificación coa visita de comprobación.
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Este mesmo prazo de quince días é o que se lle outorga ao Concello para, sen prexuízo dunha posterior
comprobación e inspección, declarar completa a documentación presentada ou ben requerir a emenda das
deficiencias que presente a mesma.
Polo tanto, e visto o conforme dos servizos técnicos municipais e o informado nos fundamentos anteriores,
estimamos que procede, dado que non se considera a necesidade de subsanación algunha nin emenda de
ningunha deficiencia, declarar completa a documentación e tomar coñecemento da comunicación previa
efectuada.
Cuarto. A norma, no seu artigo 142.2, determina que os concellos deberán establecer e planificar os
procedementos de comunicación necesarios, así coma os de verificación posterior do cumprimento dos
requisitos precisos. En todo caso estímase coma solución máis axeitada e concordante coas funcións de
control da legalidade urbanística que se proceda a adoitar un acordo que declare completa a documentación
e tome coñecemento da comunicación previa, acordo do que se dará traslado aos servizos técnicos de
urbanismo a fin de que se xire visita de comprobación e se informe sobre se a intervención se axustou á
descrita na comunicación previa, así coma se concorre algunha inexactitude ou falsidade na mesma.
A estes efectos resulta de aplicación o disposto polo artigo 69.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, que determina:
A inexactitude, falsedade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento
que se incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación, ou a non presentación perante a
administración competente da declaración responsable, a documentación que sexa no seu caso requirida
para acreditar o cumprimento do declarado, ou a comunicación, determinará a imposibilidade de continuar
co exercicio do dereito ou actividade afectada dende o momento en que se teña constancia de tales feitos,
sen prexuízo das responsabilidades penais, civiles ou administrativas a que houbera lugar.
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Asimesmo, a resolución da administración pública que declare tales circunstancias poderá determinar a
obriga do interesado de restituir a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio
do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, así coma a imposibilidade de instar un novo
procedemento co mesmo obxecto durante un periodo de tempo determinado pola lei, todo elo conforme aos
termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación.
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Terceiro. De acordo así mesmo co establecido no artigo 146.2 da Lei do Solo, a comunicación previa
presentaráse cunha antelación de quince días hábiles ao inicio das obras. A presentación constitúe título
hábil para o inicio das obras no prazo indicado, sen prexuízo dunha posterior comprobación por parte do
Concello.

Asimesmo e dado que estamos a falar de comunicacións previas referidas á execución de obras,
modificouse a regulación dos expedientes de reposición da legalidade e sancionadores en materia
urbanística da anterior LOUG, incorporando a ausencia de comunicación previa así coma o non axuste da
intervención á mesma coma supostos de incoación de expediente de reposición e sancionador, así coma a
tipificación coma infracción urbanística grave da inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial
nunha comunicación previa e coma infracción urbanística leve da execución de obras sen comunicación
previa cando fosen legalizables ou a inexactitude, falsidade ou omisión de carácter non esencial na mesma.
Quinto. Coma se refire no propio texto da comunicación previa, formando parte das obrigas asumidas polo
declarante, as obras deberán rematarse no prazo de seis meses dende o inicio das mesmas, e tal
circunstancia deberá porse en coñecemento do concello, aos efectos de que se proceda á visita de
comprobación das obras executadas. De non comunicarse polo declarante a finalización das obras,
tomaráse coma referencia para a visita de comprobación o devandito prazo de seis meses contados dende
que a intervención puido iniciarse, isto é, dende o transcurso dos quince días hábiles dende a presentación
da comunicación previa. Tal circunstancia deberá apercibirse ao declarante.
Sexto. Consideramos coma órgano competente para o outorgamento das licenzas de obras, e polo tanto
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para tomar coñecemento da comunicación previa que sustitúe ás mesmas é a Xunta de Goberno Local tal e
como consta no artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998, aplicado analóxicamente ao caso que nos ocupa, xa que o
acordo que se adoite constitúe un título habilitante para a execución de obras e polo tanto a estes efectos
resulta asimilable a unha licenza municipal.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
Primeiro. Declarar completa a documentación presentada e tomar coñecemento da comunicación previa de
data 21 de xuño de 2017, asinada por Dª. Mª CONCEPCIÓN GÓMEZ GÓMEZ, para obras de reforma e
pintado interior de vivenda sita na rúa Real nº 26, 2º G, con referencia catastral 7919403NH2372S0011SH,
expediente 89/2017/CP conforme a documentación anexa á mesma.
Segundo. A comunicación previa, toda vez que o Concello acusa recibo da mesma e a considera completa,
habilita ao declarante para o inicio das obras no prazo de quince días hábiles dende a entrada da
comunicación previa no Concello, sen prexuízo dunha posterior visita de comprobación e informe técnico
por parte dos servizos técnicos municipais.
Terceiro. A presente toma de coñecemento e polo tanto o título habilitante de natureza urbanística para a
execución das obras se efectúa salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Cuarto. A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou
documento que se achega ou incorpora á comunicación previa comporta, logo de audiencia da persoa
interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide o exercicio do dereito ou da
actividade afectada desde o momento en que se coñece, sen prexuízo das sancións que proceda impoñer
por tales feitos.
A resolución administrativa que constata as circunstancias a que se refire o número anterior comportará o
inicio das correspondentes actuacións e a exixencia da responsabilidades e poderá determinar a obriga do
interesado a restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito
ou ao inicio da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento
durante un periodo de tempo determinado entre tres meses e un ano.
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A ausencia de comunicación previa así coma o non axuste da intervención á mesma, independentemente
da apertura dun expediente de reposición da legalidade, están tipificadas coma infracción urbanística grave
no caso de inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial nunha comunicación previa, e coma
infracción urbanística leve da execución de obras sen comunicación previa, cando fosen legalizables, ou a
inexactitude, falsidade ou omisión de carácter non esencial na mesma.
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Así mesmo, a comunicación previa presentada para os actos de uso do solo suxeitos a ela implica a
responsabilidade solidaria de quen promove as obras, de quen ten a propiedade dos terreos, ou os/as
empresarios/as das obras, dos técnicos/as redactores/as do proxecto e directores/as das obras e da súa
execución, respecto da conformidade das obras coa ordenación urbanística de aplicación e a súa
adecuación ao proxecto presentado.
Quinto. Notificada a liquidación tributaria ao declarante, este asume a obriga de estar en posesión en todo
momento do resgardo de ter aboado os tributos municipais de aplicación.
Sexto. As obras deberán rematarse no prazo de seis (6) meses dende o inicio das mesmas, e tal
circunstancia, isto é, a finalización das obras, deberá porse en coñecemento do concello, aos efectos de
que se proceda á visita de comprobación das obras executadas. De non comunicarse polo declarante a
finalización das obras, tomaráse coma referencia para a visita de comprobación o devandito prazo de seis
meses contados dende que a intervención puido iniciarse, isto é, dende o transcurso dos quince días
hábiles dende a presentación da comunicación previa.
Sétimo. Dar traslado do acordo adoptado ós servizos técnicos de urbanismo a efectos de que unha vez
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Oitavo. Notificar o presente acordo ao interesado/a coa indicación de que pon fin á via administrativa e contra
a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición perante o alcalde coma órgano titular orixinario
da competencia para resolver, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación
da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen perxuízo de que se poida
interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Comunicación previa de obras de reforma e pintado interior
en vivenda sita na rúa Real 26, 2º G, formulada por dona Mª Concepción Gómez Gómez. Expediente
89/2017/CP, nos termos expresados anteriormente.
6.- COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS DE PECHE DE PARCELA SITA NO LUGAR DE BELINA,
CRUCES, FORMULADA POR Dª. ELENA BECERRA GARRIDO, EXPEDIENTE 79/2017/CP.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:
Primeiro. En data 1 de xuño de 2017 ten entrada no Concello, con número de rexistro 4583, formulario de
comunicación previa para a realización de obras e usos do solo e subsolo non suxeitos a licenza municipal
para obras de peche de parcela sita no lugar de Belina, Cruces, con referencia catastral
15066A052009690000ZG, formulada por Dª. Elena Becerra Garrido. Achégase coa comunicación previa
orzamento da intervención, fotografías e datos catastrais.
Segundo. En data 23 de xuño de 2017 o arquitecto técnico municipal D. Francisco Ferro González require
documentación adicional necesaria para a tramitación do expediente.
Terceiro. En data 29 de xuño de 2017 remítese á interesada requirimento da documentación referida polo
arquitecto técnico municipal.
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Cuarto. En data 6 de xullo de 2017 ten entrada no Concello documentación adicional presentada pola
interesada.
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finalizadas as obras se xire visita de comprobación e se proceda ao correspondente informe técnico sobre a
veracidade dos datos expostos na comunicación previa e o axuste das obras realmente efectuadas ás
mesmas, así coma o axuste das obras á normativa urbanística de aplicación.

Quinto. En data 18 de xullo de 2017 o arquitecto técnico municipal D. Francisco Ferro González emite
conformidade coa documentación presentada coma completa e hábil para a tramitación do expediente, sen
prexuízo de posterior comprobación que certifique o axuste da intervención á comunicación presentada e á
normativa urbanística de aplicación.
Sexto. En data 19 de xullo de 2017 o asesor xurídico en materia de urbanismo Juan Molares Agrelo informa
a comunicación previa presentada
FUNDAMENTOS DE DEREITO.
Primeiro. A comunicación previa presentada refírese á execución de obras de peche de parcela sita no
lugar de Belina, Cruces, con referencia catastral 15066A052009690000ZG. Se ten procedido á
comprobación previa por parte dos servizos técnicos municipais do tipo de actuación solicitado aos meros
efectos de verificar se as obras se poden incardinar dentro das sometidas ao réxime de comunicación
previa, así coma que o uso solicitado sexa compatible co tipo de solo no que vai ter lugar a intervención.
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Vista a conformidade do técnico municipal, debemos considerar que este tipo de intervención se atopa na
actualidade exento da obriga xeral de contar con licenza municipal previa, en virtude do disposto polo artigo
142.3 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
A tramitación establecida pola nova lei do solo ven a eximir do previo control administrativo dos usos do solo
nos casos de obras de pequena entidade, sustituíndo a licenza municipal de obras por unha comunicación
previa asinada polo promotor das obras na que describe as mesmas e declara baixo a súa responsabilidade
que as obras se axustan ao disposto na normativa urbanística e en xeral coa que lle resulta de aplicación.
Este novo sistema ven limitado no seu ámbito obxectivo a sensu contrario pola relación de actos sometidos
a licenza municipal en virtude do disposto polo artigo 142.2 da Lei do Solo, xa que en xeral se atopan
excluídos de licenza municipal aqueles usos do solo e subsolo que non precisan da redacción dun proxecto
técnico completo redactado por técnico competente, o que as asimila a obras que pola súa sinxeleza técnica
e escasa entidade económica non xustifican a necesaria intervención dun profesional. Así, o artigo 142.3 da
Lei do solo determina:
Quedan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa os actos de edificación e uso
do solo e do subsolo non suxeitos a licenza e, en todo caso, os que así se establezan nas leis. A
comunicación previa realizaráse nos termos que se prevea regulamentariamente. Os concellos poderán
establecer os procedementos de comunicación necesarios, así coma os de verificación posterior do
cumprimento dos requisitos previos.
As obras obxecto do presente expediente, e referidas na comunicación previa, sitúanse, baseándonos na
conformidade dos servizos técnicos municipais, fóra das sometidas a licenza municipal previa, e polo tanto
sometidas ao réxime de declaración responsable.
Polo tanto, estimamos, a reserva de informe técnico ao respecto, e visto a conformidade emitida polos
técnicos municipais, que a intervención comunicada resulta hábil para a súa tramitación conforme o réxime
establecido para as comunicacións previas.
Segundo. O procedemento para a presentación das comunicacións previas e o seu contido necesario
veñen determinados no artigo 146.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia:
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- Descrición técnica das características do acto de que se trate ou, no seu caso, proxecto técnico legalmente
exixible : Referidas no apartado sexto do formulario de comunicación previa e na conformidade técnica
municipal, así coma na documentación achegada coa comunicación previa. Cerca ou cerramento de 113
metros de longo de 1,50 metros de altura total, a base de postes metálicos galvanizados fincados e
asentados con morteiro de cemento, arame e malla metálica, en fronte de parcela.
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- Manifestación expresa de que a comunicación previa presentada cumpre en tódolos seus extremos coa
ordenación urbanística de aplicación. Tal declaración figura no formulario de comunicación previa asinado
pola solicitante.
- Copia das restantes autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriales cando foran
legalmente esixibles ao solicitante, ou acreditación de terse solicitado o seu outorgamento. Non proceden,
vista a conformidade técnica municipal.
- Autorización ou documento de avaliación ambiental, no caso de requirila o uso ao que van destinadas as
obras. Non procede.
- Xustificante de pago dos tributos municipais, a documentación que se determine regulamentariamente e,
especialmente, as autorizacións sectoriais preceptivas: neste senso, o Concello non conta nestes momentos
cun sistema de autoliquidación tributaria implantado que permita que polo declarante se proceda a
determinar o importe dos tributos a satisfacer e deste xeito o habilite para proceder ao pago e contar con tal
resgardo. Co sistema actual, e ata unha futura introdución do sistema de autoliquidación tributaria municipal,
resulta suficiente conforme o criterio do informante con que o solicitante achegue os datos e elementos de
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Visto o que antecede, estimamos que a documentación presentada cumpre co establecido no artigo 146.1
da lei do Solo.
A cualificación urbanística da parcela obxecto da solicitude, de acordo co informado polo técnico municipal,
é a de SOLO NON URBANIZABLE DE NÚCLEOS RURAIS DE POBOACIÓN (NN), conforme o PXOM do
Concello de padrón, ao que se lle aplica o disposto para o SOLO DE NÚCLEO RURAL na Lei do Solo de
Galicia, sen prexuízo da aplicación do planeamento vixente no que non se opoña á mesma, segundo o
réxime transitorio disposto na na Lei do Solo de Galicia para os municipios con planeamento non adaptado
á lei 9/2002, e o uso solicitado resulta compatible co planeamento e normativa urbanística de aplicación, sen
prexuízo do cumprimento das condicións de edificación e demáis normativa urbanística aplicable, das que a
declarante refire baixo a súa responsabilidade o seu cumprimento e que será obxecto de verificación coa
visita de comprobación.
Terceiro. De acordo así mesmo co establecido no artigo 146.2 da Lei do Solo, a comunicación previa
presentaráse cunha antelación de quince días hábiles ao inicio das obras. A presentación constitúe título
hábil para o inicio das obras no prazo indicado, sen prexuízo dunha posterior comprobación por parte do
Concello.
Este mesmo prazo de quince días é o que se lle outorga ao Concello para, sen prexuízo dunha posterior
comprobación e inspección, declarar completa a documentación presentada ou ben requerir a emenda das
deficiencias que presente a mesma.
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Polo tanto, e visto o conforme dos servizos técnicos municipais e o informado nos fundamentos anteriores,
estimamos que procede, dado que non se considera a necesidade de subsanación algunha nin emenda de
ningunha deficiencia, declarar completa a documentación e tomar coñecemento da comunicación previa
efectuada.
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xuízo que resulten necesarios para que pola administración se poida proceder a liquidar o tributo
correspondente. Unha vez notificada a devandita liquidación, o declarante deberá proceder ao pago e
conservar o resgardo do pagamento, tal e coma se refire na propia comunicación previa. De non procederse
ao pago, a comunicación presentada resultará inexacta, o que terá coma consecuencia a declaración de
ineficacia da mesma, procedendo a paralización das obras ou ben a imposición dunha sanción, con
independencia de que se proceda así mesmo a adoitar as medidas de constriximento para o pago da
débeda tributaria que resulten de aplicación.

Cuarto. A norma, no seu artigo 142.2, determina que os concellos deberán establecer e planificar os
procedementos de comunicación necesarios, así coma os de verificación posterior do cumprimento dos
requisitos precisos. En todo caso estímase coma solución máis axeitada e concordante coas funcións de
control da legalidade urbanística que se proceda a adoitar un acordo que declare completa a documentación
e tome coñecemento da comunicación previa, acordo do que se dará traslado aos servizos técnicos de
urbanismo a fin de que se xire visita de comprobación e se informe sobre se a intervención se axustou á
descrita na comunicación previa, así coma se concorre algunha inexactitude ou falsidade na mesma.
A estes efectos resulta de aplicación o disposto polo artigo 69.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, que determina:
A inexactitude, falsedade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento
que se incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación, ou a non presentación perante a
administración competente da declaración responsable, a documentación que sexa no seu caso requirida
para acreditar o cumprimento do declarado, ou a comunicación, determinará a imposibilidade de continuar
co exercicio do dereito ou actividade afectada dende o momento en que se teña constancia de tales feitos,
sen prexuízo das responsabilidades penais, civiles ou administrativas a que houbera lugar.
Asimesmo, a resolución da administración pública que declare tales circunstancias poderá determinar a
obriga do interesado de restituir a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio
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do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, así coma a imposibilidade de instar un novo
procedemento co mesmo obxecto durante un periodo de tempo determinado pola lei, todo elo conforme aos
termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación.
Asimesmo e dado que estamos a falar de comunicacións previas referidas á execución de obras,
modificouse a regulación dos expedientes de reposición da legalidade e sancionadores en materia
urbanística da anterior LOUG, incorporando a ausencia de comunicación previa así coma o non axuste da
intervención á mesma coma supostos de incoación de expediente de reposición e sancionador, así coma a
tipificación coma infracción urbanística grave da inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial
nunha comunicación previa e coma infracción urbanística leve da execución de obras sen comunicación
previa cando fosen legalizables ou a inexactitude, falsidade ou omisión de carácter non esencial na mesma.
Quinto. Coma se refire no propio texto da comunicación previa, formando parte das obrigas asumidas polo
declarante, as obras deberán rematarse no prazo de seis meses dende o inicio das mesmas, e tal
circunstancia deberá porse en coñecemento do concello, aos efectos de que se proceda á visita de
comprobación das obras executadas. De non comunicarse polo declarante a finalización das obras,
tomaráse coma referencia para a visita de comprobación o devandito prazo de seis meses contados dende
que a intervención puido iniciarse, isto é, dende o transcurso dos quince días hábiles dende a presentación
da comunicación previa. Tal circunstancia deberá apercibirse ao declarante.
Sexto. Consideramos coma órgano competente para o outorgamento das licenzas de obras, e polo tanto
para tomar coñecemento da comunicación previa que sustitúe ás mesmas é a Xunta de Goberno Local tal e
como consta no artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998, aplicado analóxicamente ao caso que nos ocupa, xa que o
acordo que se adoite constitúe un título habilitante para a execución de obras e polo tanto a estes efectos
resulta asimilable a unha licenza municipal.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
Primeiro. Declarar completa a documentación presentada e tomar coñecemento da comunicación previa de
data 1 de xuño de 2017, asinada por Dª. ELENA BECERRA GARRIDO, para obras de peche de parcela sita
no lugar de Belina, Cruces, con referencia catastral 15066A052009690000ZG, expediente 79/2017/CP
conforme a documentación anexa á mesma.
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Segundo. A comunicación previa, toda vez que o Concello acusa recibo da mesma e a considera completa,
habilita ao declarante para o inicio das obras no prazo de quince días hábiles dende a entrada da
comunicación previa no Concello, sen prexuízo dunha posterior visita de comprobación e informe técnico
por parte dos servizos técnicos municipais.
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Terceiro. A presente toma de coñecemento e polo tanto o título habilitante de natureza urbanística para a
execución das obras se efectúa salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Cuarto. A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou
documento que se achega ou incorpora á comunicación previa comporta, logo de audiencia da persoa
interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide o exercicio do dereito ou da
actividade afectada desde o momento en que se coñece, sen prexuízo das sancións que proceda impoñer
por tales feitos.
A resolución administrativa que constata as circunstancias a que se refire o número anterior comportará o
inicio das correspondentes actuacións e a exixencia da responsabilidades e poderá determinar a obriga do
interesado a restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito
ou ao inicio da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento
durante un periodo de tempo determinado entre tres meses e un ano.
A ausencia de comunicación previa así coma o non axuste da intervención á mesma, independentemente
da apertura dun expediente de reposición da legalidade, están tipificadas coma infracción urbanística grave
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Así mesmo, a comunicación previa presentada para os actos de uso do solo suxeitos a ela implica a
responsabilidade solidaria de quen promove as obras, de quen ten a propiedade dos terreos, ou os/as
empresarios/as das obras, dos técnicos/as redactores/as do proxecto e directores/as das obras e da súa
execución, respecto da conformidade das obras coa ordenación urbanística de aplicación e a súa
adecuación ao proxecto presentado.
Quinto. Notificada a liquidación tributaria ao declarante, este asume a obriga de estar en posesión en todo
momento do resgardo de ter aboado os tributos municipais de aplicación.
Sexto. As obras deberán rematarse no prazo de seis (6) meses dende o inicio das mesmas, e tal
circunstancia, isto é, a finalización das obras, deberá porse en coñecemento do concello, aos efectos de
que se proceda á visita de comprobación das obras executadas. De non comunicarse polo declarante a
finalización das obras, tomaráse coma referencia para a visita de comprobación o devandito prazo de seis
meses contados dende que a intervención puido iniciarse, isto é, dende o transcurso dos quince días
hábiles dende a presentación da comunicación previa.
Sétimo. Dar traslado do acordo adoptado ós servizos técnicos de urbanismo a efectos de que unha vez
finalizadas as obras se xire visita de comprobación e se proceda ao correspondente informe técnico sobre a
veracidade dos datos expostos na comunicación previa e o axuste das obras realmente efectuadas ás
mesmas, así coma o axuste das obras á normativa urbanística de aplicación.
Oitavo. Notificar o presente acordo ao interesado/a coa indicación de que pon fin á via administrativa e contra
a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición perante o alcalde coma órgano titular orixinario
da competencia para resolver, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación
da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen perxuízo de que se poida
interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>
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Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Comunicación previa de obras de peche de parcela sita no
lugar de Belina, Cruces, formulada por dona Elena Becerra Garrido. Expediente 79/2017/CP, nos termos
expresados anteriormente.
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no caso de inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial nunha comunicación previa, e coma
infracción urbanística leve da execución de obras sen comunicación previa, cando fosen legalizables, ou a
inexactitude, falsidade ou omisión de carácter non esencial na mesma.

7.- CORRECCIÓN DE ERROS EN ACORDO DE TOMA DE COÑECEMENTO DE COMUNICACIÓN DE
CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENZA MUNICIPAL DE ACTIVIDADE DE CAFÉ BAR CON
DENOMINACIÓN COMERCIAL “ESENCIA”; SITO NA RÚA CAMPO DA FEIRA Nº 15, BAIXO,
FORMULADA POR Dª BEGOÑA PEDRIDO DACUÑA, EXPTE 29/2016/CTA.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:
Primeiro. En data 31 de maio de 2016 ten entrada no Concello, con número de rexistro 5650, comunicación
previa de cambio de titularidade da licenza de actividade de CAFÉ BAR ESPECIAL que se desenrola en
local sito na rúa Campo da Feira nº 15, baixo, que pasará de ter denominación comercial M3 a “Esencia”,
formulada por Dª. Begoña Pedrido Dacuña, nova titular da actividade. Achégase coa solicitude formulario de
comunicación previa de cambio na actividade, declaración censal, contrato de arrendamento do local, e
copia da cartulina de licenza do mesmo.
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Terceiro. En data 23 de marzo de 2017 a Xunta de Goberno Local do Concello de Padrón adoita o acordo
de tomar coñecemento da comunicación previa presentada.
Cuarto. En data 20 de xullo de 2017 o asesor xurídico en materia de urbanismo D. Juan Molares Agrelo
informa sobre a existencia dun erro material no título do acordo adoitado.
FUNDAMENTOS DE DEREITO.
Primeiro. No informe xurídico de data 20 de marzo de 2017 cometeuse un erro material ao transcribir a
categoría da actividade do local, xa que a licenza de actividade foi outorgada coa categoría de CAFÉ BAR
ESPECIAL, e no informe se reflectiu coma CAFÉ BAR. O devandito erro se transmite ao acordo da Xunta
de Goberno Local de data 23 de marzo de 2017, e á cartulina da licenza expedida ao solicitante.
De acordo co disposto no artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas:
As Administracións Públicas poderán, así mesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia
dos interesados, os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos.
Polo tanto, procede emendar o erro acaecido adoitando un novo acordo que refira a categoría do local de
forma correcta, coma CAFÉ BAR ESPECIAL.
Os restantes puntos do acordo permanecerán sen variación.
Segundo. Consideramos coma órgano competente á Xunta de Goberno Local tal e como consta no artigo
14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 27, do 3
de febreiro de 1998, coma órgano que ditou o acto administrativo que se emenda.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
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Primeiro. Rectificar o erro material existente no acordo da Xunta de Goberno local de data 23 de marzo do
2017, substituindo as mencións realizadas á categoría do local coma CAFÉ BAR pola categoría de CAFÉ
BAR ESPECIAL. Asemade procede a expedición dunha nova cartulina de licenza coa categoría correcta.
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Segundo. En data 20 de marzo de 2017 o asesor xurídico en materia de urbanismo D. Juan Molares Agrelo
informa a toma de coñecemento da comunicación previa presentada.

Segundo. Notificar o presente acordo ao interesado/a coa indicación de que pon fin á via administrativa e
contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición perante o alcalde coma órgano titular
orixinario da competencia para resolver, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción da
notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen perxuízo de que se
poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Corrección de erros en acordo de toma de coñecemento de
comunicación de cambio de titularidade de licenza municipal de actividade de café bar con denominación
comercial “Esencia”, sito na rúa Campo da Feira nº 15, baixo, formulada por dona Begoña Pedrido Dacuña.
Expte. 29/2016/CTA, nos termos expresados anteriormente.
8.- COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE CUBERTA DE VIVENDA SITA SITA NO
LUGAR DE AGRONOVO Nº 68, EXTRAMUNDI, FORMULADA POR D. ALFREDO ANGUEIRA ANGUEIRA,
EXPEDIENTE 105/2017/CP.

Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 29 de xuño de 2017

19 de 56

<<ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:
Primeiro. En data 17 de xullo de 2017 ten entrada no Concello, con número de rexistro 6041, formulario de
comunicación previa para a realización de obras e usos do solo e subsolo non suxeitos a licenza municipal
para obras de renovación de cuberta de vivenda sita no Lugar de Agronovo nº 68, Extramundi, con
referencia catastral 7337153NH2373N0001WK, formulada por D. Alfredo Angueira Angueira. Achégase coa
comunicación previa memoria explicativa, orzamento da intervención e fotografías.
Segundo. En data 21 de xullo de 2017 o arquitecto técnico municipal D. Francisco Ferro González emite
conformidade coa documentación presentada coma completa e hábil para a tramitación do expediente, sen
prexuízo de posterior comprobación que certifique o axuste da intervención á comunicación presentada e á
normativa urbanística de aplicación.
Terceiro. En data 21 de xullo de 2017 o asesor xurídico en materia de urbanismo Juan Molares Agrelo
informa a comunicación previa presentada
FUNDAMENTOS DE DEREITO.
Primeiro. A comunicación previa presentada refírese á execución de obras de renovación de cuberta de
vivenda sita no Lugar de Agronovo nº 68, Extramundi, con referencia catastral 7337153NH2373N0001WK.
Se ten procedido á comprobación previa por parte dos servizos técnicos municipais do tipo de actuación
solicitado aos meros efectos de verificar se as obras se poden incardinar dentro das sometidas ao réxime de
comunicación previa, así coma que o uso solicitado sexa compatible co tipo de solo no que vai ter lugar a
intervención.
Vista a conformidade do técnico municipal, debemos considerar que este tipo de intervención se atopa na
actualidade exento da obriga xeral de contar con licenza municipal previa, en virtude do disposto polo artigo
142.3 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
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A tramitación establecida pola nova lei do solo ven a eximir do previo control administrativo dos usos do solo
nos casos de obras de pequena entidade, sustituíndo a licenza municipal de obras por unha comunicación
previa asinada polo promotor das obras na que describe as mesmas e declara baixo a súa responsabilidade
que as obras se axustan ao disposto na normativa urbanística e en xeral coa que lle resulta de aplicación.
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Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:

Este novo sistema ven limitado no seu ámbito obxectivo a sensu contrario pola relación de actos sometidos
a licenza municipal en virtude do disposto polo artigo 142.2 da Lei do Solo, xa que en xeral se atopan
excluídos de licenza municipal aqueles usos do solo e subsolo que non precisan da redacción dun proxecto
técnico completo redactado por técnico competente, o que as asimila a obras que pola súa sinxeleza técnica
e escasa entidade económica non xustifican a necesaria intervención dun profesional. Así, o artigo 142.3 da
Lei do solo determina:
Quedan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa os actos de edificación e uso
do solo e do subsolo non suxeitos a licenza e, en todo caso, os que así se establezan nas leis. A
comunicación previa realizaráse nos termos que se prevea regulamentariamente. Os concellos poderán
establecer os procedementos de comunicación necesarios, así coma os de verificación posterior do
cumprimento dos requisitos previos.
As obras obxecto do presente expediente, e referidas na comunicación previa, sitúanse, baseándonos na
conformidade dos servizos técnicos municipais, fóra das sometidas a licenza municipal previa, e polo tanto
sometidas ao réxime de declaración responsable.
Polo tanto, estimamos, a reserva de informe técnico ao respecto, e visto a conformidade emitida polos
técnicos municipais, que a intervención comunicada resulta hábil para a súa tramitación conforme o réxime
establecido para as comunicacións previas.
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a) Descrición técnica das características do acto de que se trate ou, no seu caso, proxecto técnico
legalmente exixible : Referidas no apartado sexto do formulario de comunicación previa e na
conformidade técnica municipal, así coma na documentación achegada coa comunicación previa.
Desmontaxe de cuberta de tella plana e retirada de escombros a vertedoiro autorizado (175 m2) e
posterior colocación de tella cerámica curva e placas de fibrocemento libre de amianto.
b) Manifestación expresa de que a comunicación previa presentada cumpre en tódolos seus extremos
coa ordenación urbanística de aplicación. Tal declaración figura no formulario de comunicación
previa asinado pola solicitante.
c) Copia das restantes autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriales cando foran
legalmente esixibles ao solicitante, ou acreditación de terse solicitado o seu outorgamento. Non
proceden, vista a conformidade técnica municipal.
d) Autorización ou documento de avaliación ambiental, no caso de requirila o uso ao que van
destinadas as obras. Non procede.
e) Xustificante de
pago dos tributos municipais, a documentación que se determine
regulamentariamente e, especialmente, as autorizacións sectoriais preceptivas: neste senso, o
Concello non conta nestes momentos cun sistema de autoliquidación tributaria implantado que
permita que polo declarante se proceda a determinar o importe dos tributos a satisfacer e deste
xeito o habilite para proceder ao pago e contar con tal resgardo. Co sistema actual, e ata unha
futura introdución do sistema de autoliquidación tributaria municipal, resulta suficiente conforme o
criterio do informante con que o solicitante achegue os datos e elementos de xuízo que resulten
necesarios para que pola administración se poida proceder a liquidar o tributo correspondente.
Unha vez notificada a devandita liquidación, o declarante deberá proceder ao pago e conservar o
resgardo do pagamento, tal e coma se refire na propia comunicación previa. De non procederse ao
pago, a comunicación presentada resultará inexacta, o que terá coma consecuencia a declaración
de ineficacia da mesma, procedendo a paralización das obras ou ben a imposición dunha sanción,
con independencia de que se proceda así mesmo a adoitar as medidas de constriximento para o
pago da débeda tributaria que resulten de aplicación.
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Visto o que antecede, estimamos que a documentación presentada cumpre co establecido no artigo 146.1
da lei do Solo.
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Segundo. O procedemento para a presentación das comunicacións previas e o seu contido necesario
veñen determinados no artigo 146.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia:

A cualificación urbanística da parcela obxecto da solicitude, de acordo co informado polo técnico municipal,
é a de SOLO NON URBANIZABLE NON PROTEXIDO COMÚN, conforme o PXOM do Concello de padrón,
ao que se lle aplica o disposto para o SOLO RÚSTICO na Lei do Solo de Galicia segundo o réxime
transitorio disposto na na Lei do Solo de Galicia para os municipios con planeamento non adaptado á lei
9/2002, e o uso solicitado resulta compatible co planeamento e normativa urbanística de aplicación, coma
obras de conservación dun inmoble existente, sen prexuízo do cumprimento das condicións de edificación e
demáis normativa urbanística aplicable, das que a declarante refire baixo a súa responsabilidade o seu
cumprimento e que será obxecto de verificación coa visita de comprobación.
Terceiro. De acordo así mesmo co establecido no artigo 146.2 da Lei do Solo, a comunicación previa
presentaráse cunha antelación de quince días hábiles ao inicio das obras. A presentación constitúe título
hábil para o inicio das obras no prazo indicado, sen prexuízo dunha posterior comprobación por parte do
Concello.
Este mesmo prazo de quince días é o que se lle outorga ao Concello para, sen prexuízo dunha posterior
comprobación e inspección, declarar completa a documentación presentada ou ben requerir a emenda das
deficiencias que presente a mesma.
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Cuarto. A norma, no seu artigo 142.2, determina que os concellos deberán establecer e planificar os
procedementos de comunicación necesarios, así coma os de verificación posterior do cumprimento dos
requisitos precisos. En todo caso estímase coma solución máis axeitada e concordante coas funcións de
control da legalidade urbanística que se proceda a adoitar un acordo que declare completa a documentación
e tome coñecemento da comunicación previa, acordo do que se dará traslado aos servizos técnicos de
urbanismo a fin de que se xire visita de comprobación e se informe sobre se a intervención se axustou á
descrita na comunicación previa, así coma se concorre algunha inexactitude ou falsidade na mesma.
A estes efectos resulta de aplicación o disposto polo artigo 69.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, que determina:
A inexactitude, falsedade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento
que se incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación, ou a non presentación perante a
administración competente da declaración responsable, a documentación que sexa no seu caso requirida
para acreditar o cumprimento do declarado, ou a comunicación, determinará a imposibilidade de continuar
co exercicio do dereito ou actividade afectada dende o momento en que se teña constancia de tales feitos,
sen prexuízo das responsabilidades penais, civiles ou administrativas a que houbera lugar.
Asimesmo, a resolución da administración pública que declare tales circunstancias poderá determinar a
obriga do interesado de restituir a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio
do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, así coma a imposibilidade de instar un novo
procedemento co mesmo obxecto durante un periodo de tempo determinado pola lei, todo elo conforme aos
termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación.
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Asimesmo e dado que estamos a falar de comunicacións previas referidas á execución de obras,
modificouse a regulación dos expedientes de reposición da legalidade e sancionadores en materia
urbanística da anterior LOUG, incorporando a ausencia de comunicación previa así coma o non axuste da
intervención á mesma coma supostos de incoación de expediente de reposición e sancionador, así coma a
tipificación coma infracción urbanística grave da inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial
nunha comunicación previa e coma infracción urbanística leve da execución de obras sen comunicación
previa cando fosen legalizables ou a inexactitude, falsidade ou omisión de carácter non esencial na mesma.
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Polo tanto, e visto o conforme dos servizos técnicos municipais e o informado nos fundamentos anteriores,
estimamos que procede, dado que non se considera a necesidade de subsanación algunha nin emenda de
ningunha deficiencia, declarar completa a documentación e tomar coñecemento da comunicación previa
efectuada.

Quinto. Coma se refire no propio texto da comunicación previa, formando parte das obrigas asumidas polo
declarante, as obras deberán rematarse no prazo de seis meses dende o inicio das mesmas, e tal
circunstancia deberá porse en coñecemento do concello, aos efectos de que se proceda á visita de
comprobación das obras executadas. De non comunicarse polo declarante a finalización das obras,
tomaráse coma referencia para a visita de comprobación o devandito prazo de seis meses contados dende
que a intervención puido iniciarse, isto é, dende o transcurso dos quince días hábiles dende a presentación
da comunicación previa. Tal circunstancia deberá apercibirse ao declarante.
Sexto. Consideramos coma órgano competente para o outorgamento das licenzas de obras, e polo tanto
para tomar coñecemento da comunicación previa que sustitúe ás mesmas é a Xunta de Goberno Local tal e
como consta no artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998, aplicado analóxicamente ao caso que nos ocupa, xa que o
acordo que se adoite constitúe un título habilitante para a execución de obras e polo tanto a estes efectos
resulta asimilable a unha licenza municipal.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
Primeiro. Declarar completa a documentación presentada e tomar coñecemento da comunicación previa de
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data 17 de xullo de 2017, asinada por D. ALFREDO ANGUEIRA ANGUEIRA, para obras de renovación de
cuberta de vivenda sita no Lugar de Agronovo nº 68, Extramundi, con referencia catastral
7337153NH2373N0001WK, expediente 105/2017/CP conforme a documentación anexa á mesma.
Segundo. A comunicación previa, toda vez que o Concello acusa recibo da mesma e a considera completa,
habilita ao declarante para o inicio das obras no prazo de quince días hábiles dende a entrada da
comunicación previa no Concello, sen prexuízo dunha posterior visita de comprobación e informe técnico
por parte dos servizos técnicos municipais.
Terceiro. A presente toma de coñecemento e polo tanto o título habilitante de natureza urbanística para a
execución das obras se efectúa salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Cuarto. A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou
documento que se achega ou incorpora á comunicación previa comporta, logo de audiencia da persoa
interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide o exercicio do dereito ou da
actividade afectada desde o momento en que se coñece, sen prexuízo das sancións que proceda impoñer
por tales feitos.
A resolución administrativa que constata as circunstancias a que se refire o número anterior comportará o
inicio das correspondentes actuacións e a exixencia da responsabilidades e poderá determinar a obriga do
interesado a restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito
ou ao inicio da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento
durante un periodo de tempo determinado entre tres meses e un ano.
A ausencia de comunicación previa así coma o non axuste da intervención á mesma, independentemente
da apertura dun expediente de reposición da legalidade, están tipificadas coma infracción urbanística grave
no caso de inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial nunha comunicación previa, e coma
infracción urbanística leve da execución de obras sen comunicación previa, cando fosen legalizables, ou a
inexactitude, falsidade ou omisión de carácter non esencial na mesma.
Así mesmo, a comunicación previa presentada para os actos de uso do solo suxeitos a ela implica a
responsabilidade solidaria de quen promove as obras, de quen ten a propiedade dos terreos, ou os/as
empresarios/as das obras, dos técnicos/as redactores/as do proxecto e directores/as das obras e da súa
execución, respecto da conformidade das obras coa ordenación urbanística de aplicación e a súa
adecuación ao proxecto presentado.
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Quinto. Notificada a liquidación tributaria ao declarante, este asume a obriga de estar en posesión en todo
momento do resgardo de ter aboado os tributos municipais de aplicación.
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Sexto. As obras deberán rematarse no prazo de seis (6) meses dende o inicio das mesmas, e tal
circunstancia, isto é, a finalización das obras, deberá porse en coñecemento do concello, aos efectos de
que se proceda á visita de comprobación das obras executadas. De non comunicarse polo declarante a
finalización das obras, tomaráse coma referencia para a visita de comprobación o devandito prazo de seis
meses contados dende que a intervención puido iniciarse, isto é, dende o transcurso dos quince días
hábiles dende a presentación da comunicación previa.
Sétimo. Dar traslado do acordo adoptado ós servizos técnicos de urbanismo a efectos de que unha vez
finalizadas as obras se xire visita de comprobación e se proceda ao correspondente informe técnico sobre a
veracidade dos datos expostos na comunicación previa e o axuste das obras realmente efectuadas ás
mesmas, así coma o axuste das obras á normativa urbanística de aplicación.
Oitavo. Notificar o presente acordo ao interesado/a coa indicación de que pon fin á via administrativa e contra
a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición perante o alcalde coma órgano titular orixinario
da competencia para resolver, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación
da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen perxuízo de que se poida
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Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Comunicación previa de obras de renovación de cuberta de
vivenda sita no lugar de Agronovo nº 68, Extramundi, formulada por don Alfredo Angueira Angueira. Expediente
105/2017/CP, nos termos expresados anteriormente.
9.- PRÓRROGA DE PRAZO DE EXECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE CERRAMENTO
COMPOSTO E INSTALACIÓN DE PORTAL E PORTA DE ACCESO PEONIL DE ALUMINIO EN PARCELA
SITA NO LUGAR DE A PICARAÑA Nº 98, FORMULADA POR D. JOSÉ LEBORÁNS LÓPEZ,
EXPEDIENTE 181/2016/CP.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:
Primeiro. En data 19 de Outubro de 2016 ten entrada no Concello, con número de rexistro 8835,
formulario de comunicación previa para a realización de obras e usos do solo e subsolo non suxeitos a
licenza municipal para obras de construción de cerramento composto e instalación de portal e porta de
acceso peonil de aluminio en parcela sita no Lugar de A Picaraña nº 98, con parcela catastral
15066B503055340000FH, formulada por D. José Leboráns López. Achégase coa comunicación previa
orzamento da intervención, datos catastrais e fotografías da parcela, croquis e alzados do peche
proxectado,e copia de autorizacións da Axencia Galega de Infraestruturas, ambos de data 14 de xuño de
2016, para o peche e para o portal de acceso.
Segundo. En data 7 de novembro de 2016 o arquitecto técnico municipal D. Francisco Ferro González
emite requirimento de documentación adicional necesaria para a tramitación da comunicación previa
presentada.
Terceiro. En data 9 de novembro de 2016 remítese requirimento ao interesado das emendas referidas polos
servizos técnicos municipais.
Cuarto. En data 14 de novembro de 2016 o interesado achega a documentación adicional requirida.
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Quinto. En data 7 de novembro de 2016 o arquitecto técnico municipal D. Francisco Ferro González emite
conformidade coa documentación presentada coma completa e hábil para a tramitación do expediente, sen
prexuízo de posterior comprobación que certifique o axuste da intervención á comunicación presentada e á
normativa urbanística de aplicación.
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interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>

Sexto. En data 25 de novembro de 2016 o asesor xurídico en materia de urbanismo informa favorablemente
a toma de coñecemento da comunicación previa presentada.
Sétimo. En data 1 de decembro de 2016 a Xunta de Goberno Local do Concello adoita acordo de tomar
coñecemento da comunicación previa presentada.
Oitavo. En data 2 de xuño de 2017 ten entrada no Concello, con número de rexistro 4635, solicitude de
prórroga para a execución das obras obxecto da comunicación previa.
Noveno. En data 20 de xullo de 2017 o asesor xurídico en materia de urbanismo informa favorablemente o
outorgamento da prórroga solicitada.
FUNDAMENTOS DE DEREITO.
Primeiro. O artigo 363 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei
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As comunicacións previas relativas á execución de obras deberán sinalar o prazo para o seu inicio e
remate, en proporción á súa entidade e de conformidade co que establezan as ordenanzas municipais
sobre uso do solo e a edificación. Os prazos indicados prorrogaránse pola metade do prazo establecido se
a persoa interesada o comunica antes de ter transcorrido o referido prazo.
No presente caso no acordo de toma de coñecemento, así coma na propia comunicación previa, se
determinaba un prazo de execución de seis meses. O cómputo de tal prazo debe ter lugar dende que se lle
comunicou a toma de coñecemento ao interesado, isto é, dende o 7 de decembro de 2016.
Toda vez que a solicitude de prórroga tivo lugar en data 7 de xuño de 2017, non transcurriran aínda os seis
meses do prazo inicialmente conferido polo que non existe impedimento para outorgar un novo prazo de
tres (3) meses para a execución das obras, a contar dende a notificación da resolución.
Segundo. Resulta competente para o outorgamento das licenzas de obras, e polo tanto para tomar
coñecemento da comunicación previa que sustitúe ás mesmas é a Xunta de Goberno Local tal e como
consta no artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña
número 27, do 3 de febreiro de 1998, aplicado analóxicamente ao caso que nos ocupa, xa que o acordo que
se adoite respecto á prórroga do prazo se refire a un título habilitante para a execución de obras e polo tanto
a estes efectos resulta asimilable a unha licenza municipal.
PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
Primeiro. Outorgar a D. José Leboráns López unha prórroga por prazo de tres (3) meses dende a
notificación do presente acordo para a execución das obras de construción de cerramento composto e
instalación de portal e porta de acceso peonil de aluminio en parcela sita no Lugar de A Picaraña nº 98, con
parcela catastral 15066B503055340000FH, expediente 181/2016/CP.
Apercíbese de que non procede o outorgamento doutras prórrogas.
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Segundo. Dar traslado do acordo adoptado ós servizos técnicos de urbanismo a efectos de que unha vez
finalizadas as obras se xire visita de comprobación e se proceda ao correspondente informe técnico sobre a
veracidade dos datos expostos na comunicación previa e o axuste das obras realmente efectuadas ás
mesmas, así coma o axuste das obras á normativa urbanística de aplicación.
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2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, detemina:

Terceiro. Notificar o presente acordo ao interesado/a coa indicación de que pon fin á via administrativa e contra
a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición perante o alcalde coma órgano titular orixinario
da competencia para resolver, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación
da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen perxuízo de que se poida
interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Prórroga de prazo de execución de obras de construción de
cerramento composto e instalación de portal e porta de acceso peonil de aluminio en parcela sita no lugar de A
Picaraña nº 98, formulada por don José Leboráns López. Expediente 181/2016/CP, nos termos expresados
anteriormente.
10.- COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DE INMOBLE PARA O SEU USO
COMA PENSIÓN, SITA NO LUGAR DE AREAL Nº 35, CRUCES, FORMULADA POR Dª. JOSEFA GARCÍA
FERREIRO, EXPEDIENTE 28/2017/CP.
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<<ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:
Primeiro. En data 16 de febreiro de 2017 ten entrada no Concello, con número de rexistro 1354, formulario
de comunicación previa de obra de adecuación de local para actividade para obras de “obras de escasa
entidad, sin necesidad de proyecto, según memoria valorada adjunta”; en vivenda sita no lugar de Areal nº
35, Cruces, con referencia catastral 150066B503052120000FZ, formulada por Dª. Josefa García Ferreiro.
Achégase coa comunicación previa “Memoria obras escasa entidad para comunicación previa” redactada e
asinada polo arquitecto técnico D. Julián Méndez Suárez. Achégase asemade “Proyecto de actividad para
pensión” redactado e asinado polo mesmo técnico.
Segundo. En data 27 de marzo de 2017 o arquitecto técnico municipal D. Jesús Baliña de Jesús informa
favorablemente as obras obxecto de comunicación previa referindo a necesidade de contar con autorización
sectorial en materia de protección do patrimonio histórico.
Terceiro. En data 28 de marzo de 2017 remítese oficio á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural aos efectos
de tramitar a preceptiva autorización sectorial.
Cuarto. En data 7 de xuño de 2017 ten entrada no Concello, con número de rexistro 4758, informe sobre
unha intervención no Camiño de Santiago de data 31 de maio de 2017, favorable ás obras solicitadas con
certas condicións.
Quinto. En data 15 de xuño de 2017 ten entrada no Concello anexo á memoria presentada coas
modificacións requiridas pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
Sexto. En data 13 de xullo de 2017 o arquitecto técnico municipal D. Jesús Baliña de Jesús emite
conformidade coa documentación presentada coma completa e hábil para a tramitación do expediente, sen
prexuízo de posterior comprobación que certifique o axuste da intervención á comunicación presentada e á
normativa urbanística de aplicación.
Sétimo. En data 19 de xullo de 2017 o asesor xurídico en materia de urbanismo Juan Molares Agrelo
informa a comunicación previa presentada
FUNDAMENTOS DE DEREITO.
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Primeiro. Tendo en conta o exposto nos informes técnicos municipais de datas 27 de marzo e 13 de xullo
de 2017, e o informe xurídico de data 19 de xullo de 2017 que son asumidos por esta resolución coma
motivación, conforme o disposto polo artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, en concreto tendo en conta o contido literal do informe
xurídico que se transcribe a continuación:
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Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:

Primeiro. A comunicación previa presentada refírese á execución de obras de diversa índole para adaptar
unha vivenda existente para o exercicio da actividade de pensión no lugar de Areal nº 35, Cruces, con
referencia catastral 15066B503052120000FZ. Se ten procedido á comprobación previa por parte dos
servizos técnicos municipais do tipo de actuación solicitado aos meros efectos de verificar se as obras se
poden incardinar dentro das sometidas ao réxime de comunicación previa, así coma que o uso solicitado
sexa compatible co tipo de solo no que vai ter lugar a intervención.
Vista a conformidade do técnico municipal, debemos considerar que este tipo de intervención se atopa na
actualidade exento da obriga xeral de contar con licenza municipal previa, en virtude do disposto polo artigo
142.3 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
A tramitación establecida pola nova lei do solo ven a eximir do previo control administrativo dos usos do solo
nos casos de obras de pequena entidade, sustituíndo a licenza municipal de obras por unha comunicación
previa asinada polo promotor das obras na que describe as mesmas e declara baixo a súa responsabilidade
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Este novo sistema ven limitado no seu ámbito obxectivo a sensu contrario pola relación de actos sometidos
a licenza municipal en virtude do disposto polo artigo 142.2 da Lei do Solo, xa que en xeral se atopan
excluídos de licenza municipal aqueles usos do solo e subsolo que non precisan da redacción dun proxecto
técnico completo redactado por técnico competente, o que as asimila a obras que pola súa sinxeleza
técnica e escasa entidade económica non xustifican a necesaria intervención dun profesional. Así, o artigo
142.3 da Lei do solo determina:
Quedan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa os actos de edificación e uso
do solo e do subsolo non suxeitos a licenza e, en todo caso, os que así se establezan nas leis. A
comunicación previa realizaráse nos termos que se prevea regulamentariamente. Os concellos poderán
establecer os procedementos de comunicación necesarios, así coma os de verificación posterior do
cumprimento dos requisitos previos.
As obras obxecto do presente expediente, e referidas na comunicación previa, sitúanse, baseándonos na
conformidade dos servizos técnicos municipais, fóra das sometidas a licenza municipal previa, e polo tanto
sometidas ao réxime de comunicación previa.
Polo tanto, estimamos, a reserva de informe técnico ao respecto, e visto a conformidade emitida polos
técnicos municipais, que a intervención comunicada resulta hábil para a súa tramitación conforme o réxime
establecido para as comunicacións previas.
Segundo. No presente caso, as obras se dirixen á adaptación dun inmoble para o exercicio dunha
actividade. Neste senso, resulta de aplicación o disposto polo Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo
que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de
establecementos. Este regulamento clarifica o procedemento establecido pola lei 9/2013, do 19 de
decembro, do Emprendemento e da Competitividade Económica de Galicia.
O citado Regulamento único establece no seu artigo 13, referido ás obras destinadas ao desenvolvemento
dunha actividade:
Cando a obra teña por obxecto o desenvolvemento dunha actividade, consignaráse expresamente tal
circunstancia e, xunto coa comunicación previa ou solicitude de licenza de obra, de ser o caso, poñerase en
coñecemento da Administración Municipal os datos identificativos e achegarase a documentación prevista
no artigo 11 deste regulamento.
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Debemos verificar polo tanto que xunto coa solicitude de licenza se achegou a documentación referida no
artigo 11 do regulamento, que se refire á comunicación previa de exercicio dunha actividade económica e
apertura de establecementos. A documentación a achegar sería:
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que as obras se axustan ao disposto na normativa urbanística e en xeral coa que lle resulta de aplicación.

a) Datos identificativos da persoa física ou xurídica titular da actividade ou do establecemento e, de ser o
caso, de quen a represente, así coma un enderezo a efectos de notificacións: Consta na documentación
achegada. Dª Josefa García Ferreiro, con NIF 33264565X, e domicilio a efectos de notificacións no lugar de
Areal nº 35, Cruces.
b) Unha memoria explicativa da actividade que se pretenda realizar que detalle os seus aspectos básicos, a
súa localización e o establecemento ou establecementos onde se vai desenvolver: Tales extremos constan
no “Proyecto de actividad para pensión” redactado e asinado polo arquitecto técnico D. Julián Méndez
Suárez.
c) O xustificante do pagamento dos tributos municipais que resulten preceptivos: o Concello non conta
nestes momentos cun sistema de autoliquidación tributaria implantado que permita que polo declarante se
proceda a determinar o importe dos tributos a satisfacer e deste xeito o habilite para proceder ao pago e
contar con tal resgardo. Co sistema actual, e ata unha futura introdución do sistema de autoliquidación
tributaria municipal, o que procede segundo o criterio do informante é requirir que se achegue coa
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Quedaría pendente o pago da Taxa de apertura de establecementos, que será liquidada pola tesourería
municipal no momento en que se proceda á presentación da comunicación previa de inicio da actividade. O
interesado deberá achegar a copia do resgardo de ingreso do citado tributo no momento en que se proceda
ao seu abono. De non procederse ao pago, a comunicación presentada resultará inexacta, o que terá coma
consecuencia a declaración de ineficacia da mesma, coas consecuencias previstas legalmente en torno á
continuidade da actividade e a sanción que proceda, con independencia de que se proceda así mesmo a
adoitar as medidas de constriximento para o pago da débeda tributaria que resulten de aplicación.
d) Unha declaración da persoa titular da actividade ou do establecemento, de ser o caso subscrita por
técnico competente, de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que o
establecemento reúne as condicións de seguridade, salubridade e as demáis previstas no planeamento
urbanístico: Tal declaración de conformidade coa normativa de aplicación consta mediante certificado do
técnico redactor do proxecto de actividade que consta no mesmo proxecto.
e) O proxecto e a documentación técnica que resulte exixible segundo a natureza da actividade ou
instalación. Para estes efectos, enténdese por proxecto o conxunto de documentos que definen as
actuacións que se van desenvolver, co contido e detalle que lle permita á administración coñecer o obxecto
delas e determinar o seu axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable, segundo o regulado na
normativa de aplicación. O proxecto e a documentación técnica serán redactados e asinados por persoa
técnica competente: Achégase “Proyecto de actividad para pensión” redactado e asinado polo arquitecto
técnico D. Julián Méndez Suárez, que entendemos cumpre con este apartado.
f) A autorización ou declaración ambiental, de ser o caso: Non procede polo tipo de actividade a desenrolar,
non sometida a autorización ou declaración ambiental.
g) As demáis autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos: Neste senso, o inicio da actividade
pretendida require, conforme o artigo 41 da lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, a
presentación dunha declaración responsable do cumprimento das condicións que resultasen exixibles para
o exercicio da actividade e a clasificación do correspondente establecemento e do seu mantemento durante
o tempo en que se desenrolara a súa actividade, perante a xefatura territorial correspondente da
Consellería competente en materia de turismo.
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Esta mesma obriga entendemos que é a mesma regulada no artigo 42 do decreto 57/2016, do 12 de maio,
polo que se establece a ordenación dos establecementos hoteleiros.
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comunicación previa de inicio da actividade o resgardo de ter abonados os tributos derivados da execución
das obras, que lle serán liquidados polo servizo de tesourería municipal unha vez outorgada, no seu caso, a
licenza, isto é, o resgardo de pago do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras (I.C.I.O.) e a Taxa
por Expedición de Licenzas Urbanísticas (E.L.U.).

Non consta a devandita declaración responsable, e polo tanto deberá achegarse.
h) De ser o caso, certificado de conformidade emitido polas entidades de certificación de conformidade
municipal previstas neste regulamento: Non procede.
A necesidade de presentar esta documentación xunto coa comunicación previa ven reflectida así mesmo no
apartado segundo do mesmo artigo 11 do regulamento. Este precepto determina así mesmo que logo de
rematar a obra, presentaráse a comunicación previa para o inicio da actividade ou apertura do
establecemento sen máis requisitos que os datos de identificación da persoa titular e a referencia da
comunicación previa ou a licenza urbanística que amparou a obra realizada e o certificado de fin de obra
asinado por técnico competente, así coma cando proceda o certificado acústico.
Esto debemos poñelo en relación co disposto polo artigo 13 no seu apartado segundo, que refire que nos
caso que nos ocupa dunha obra afecta ao exercicio dunha actividade, as facultades municipais de
comprobación, control e inspección se leven a cabo en primeiro lugar respecto á actividade á que vai
destinada a obra, e debe suspenderse toda actuación administrativa en relación coa mesma entrementres a
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Para o caso dunha obra sometida ao réxime de comunicación previa, se determina que se a administración
municipal formula requirimento á persoa interesada para emendar os incumprimentos ou deficiencias
detectados na documentación ou nos requisitos relativos á actividade no prazo de quince días, ese prazo
quedará en suspenso e a comunicación previa relativa á obra non terá eficacia mentres non se produza o
restablecemento do cómputo do mesmo por se teren producido as emendas requiridas.
Non se procedeu ao citado requirimento, e ademáis debemos ter en conta que falamos dun requisito non
esencial que ven determinado polo inicio da actividade. Entendemos que se o procedemento indica que
unha vez rematadas as obras vencelladas á actividade, e antes do inicio da mesma, se deberá presentar o
formulario de comunicación previa de inicio da actividade, a acreditación das autorizacións sectoriais
referidas ao inicio da mesma e non á actividade en sí deberán achegarse no momento en que se presente
tal comunicación previa.
Polo tanto, entendemos que procede requirir a presentación de copia ou acreditación de ter presentado a
citada declaración responsable do artigo 41 da lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia xunto coa
comunicación previa de inicio da actividade, que debería adxuntar así mesmo o certificado de fin de obra e
o certificado acústico, de resultar de aplicación.
Polo tanto entendemos que procede tramitar a comunicación previa e requirir a presentación da
documentación referida xunto coa comunicación previa de inicio da actividade.
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Terceiro. O procedemento para a presentación das comunicacións previas e o seu contido necesario veñen
determinados no artigo 146.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia:
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persoa interesada non acredite debidamente o cumprimento dos requisitos legais para o exercicio da
actividade.

Descrición técnica das características do acto de que se trate ou, no seu caso, proxecto técnico legalmente
exixible : Referidas na “Memoria obras escasa entidad para comunicación previa” redactada e asinada polo
arquitecto técnico D. Julián Méndez Suárez. 1. Traballos de mantemento e limpeza da cuberta; 2.
Mantemento e conservación da fachada, con aplicación de pintura de exteriores nas zonas que o requira
para cubrir o acabado de recebo de cemento; 3. Mantemento e conservación de pintura interior, nas zonas
que o requira para cubrir as zonas de recebo de cemento e zonas afectadas por humidades; 4. reforma do
aseo da planta baixa para convertelo en baño dotado de prato de ducha, lavabo e inodoro, e disposición de
sistemas de ventilación; 5. Dotar as portas principais, de planta baixa e planta primeira, de mecanismo de
fácil apertura dende o interior que garante que se poida abrir sen dificultade durante o desenvolvemento da
actividade en caso de emerxencia; 6. Dotación da porta da planta primeira dunha folla abatible de ancho
mínimo de 60 cm; 7. Dotación de felpudo nas entradas para minimizar o risco de caídas pola entrada directa
dende a rúa; 8. Dotación de extintores segundo a normativa; 9. Instalación de termo eléctrico para a
producción de auga quente sanitaria e radiadores eléctricos nas estancias; 10. Axustes necesarios na
instalación de electricidade para dotación de circuitos de calefacción e do termo eléctrico; 11. Dotación de
luminarias de emerxencia e de sinalización; 12. Dotación de barreira metálica debaixo da rampla de
escaleiras para impedir o risco de golpes; 13. Axudas de albanelería ás instalacións; 14. Dotación de rampla
portátil para salvar chanzo de acceso á planta baixa; 15. Acometida á rede de abastecemento municipal de
auga e de sumidoiro, prescindindo da traída de auga de pozo e da fosa séptica para o abastecemento da
actividade proxectada.
Manifestación expresa de que a comunicación previa presentada cumpre en tódolos seus extremos coa
ordenación urbanística de aplicación. Tal declaración figura no formulario de comunicación previa asinado
pola solicitante.
Copia das restantes autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriales cando foran
legalmente esixibles ao solicitante, ou acreditación de terse solicitado o seu outorgamento. Consta no
expediente “informe sobre unha intervención no Camiño de Santiago” de data 31 de maio de 2017. Non son
necesarias, vista a conformidade técnica municipal, outras autorizacións sectoriais para a intervención
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Autorización ou documento de avaliación ambiental, no caso de requirila o uso ao que van destinadas as
obras. Non procede.
Xustificante de pago dos tributos municipais, a documentación que se determine regulamentariamente e,
especialmente, as autorizacións sectoriais preceptivas: neste senso, o Concello non conta nestes
momentos cun sistema de autoliquidación tributaria implantado que permita que polo declarante se proceda
a determinar o importe dos tributos a satisfacer e deste xeito o habilite para proceder ao pago e contar con
tal resgardo. Co sistema actual, e ata unha futura introdución do sistema de autoliquidación tributaria
municipal, resulta suficiente conforme o criterio do informante con que o solicitante achegue os datos e
elementos de xuízo que resulten necesarios para que pola administración se poida proceder a liquidar o
tributo correspondente. Unha vez notificada a devandita liquidación, o declarante deberá proceder ao pago
e conservar o resgardo do pagamento, tal e coma se refire na propia comunicación previa. De non
procederse ao pago, a comunicación presentada resultará inexacta, o que terá coma consecuencia a
declaración de ineficacia da mesma, procedendo a paralización das obras ou ben a imposición dunha
sanción, con independencia de que se proceda así mesmo a adoitar as medidas de constriximento para o
pago da débeda tributaria que resulten de aplicación.
Visto o que antecede, estimamos que a documentación presentada cumpre co establecido no artigo 146.1
da lei do Solo.
A cualificación urbanística da parcela obxecto da solicitude, de acordo co informado polo técnico municipal,
é a de SOLO NON URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL DE POBOACIÓN (NN), conforme o PXOM do
Concello de padrón, ao que se lle aplica o disposto para o SOLO DE NÚCLEO RURAL na Lei do Solo de
Galicia, sen prexuízo da aplicación do planeamento vixente no que non se opoña á mesma, segundo o
réxime transitorio disposto na na Lei do Solo de Galicia para os municipios con planeamento non adaptado
á lei 9/2002, e o uso solicitado resulta compatible co planeamento e normativa urbanística de aplicación,
sen prexuízo do cumprimento das condicións de edificación e demáis normativa urbanística aplicable, das
que a declarante refire baixo a súa responsabilidade o seu cumprimento e que será obxecto de verificación
coa visita de comprobación.
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Cuarto. De acordo así mesmo co establecido no artigo 146.2 da Lei do Solo, a comunicación previa
presentaráse cunha antelación de quince días hábiles ao inicio das obras. A presentación constitúe título
hábil para o inicio das obras no prazo indicado, sen prexuízo dunha posterior comprobación por parte do
Concello.
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pretendida.

Este mesmo prazo de quince días é o que se lle outorga ao Concello para, sen prexuízo dunha posterior
comprobación e inspección, declarar completa a documentación presentada ou ben requerir a emenda das
deficiencias que presente a mesma.
Polo tanto, e visto o conforme dos servizos técnicos municipais e o informado nos fundamentos anteriores,
estimamos que procede, dado que non se considera a necesidade de subsanación algunha nin emenda de
ningunha deficiencia, declarar completa a documentación e tomar coñecemento da comunicación previa
efectuada.
Quinto. A norma, no seu artigo 142.2, determina que os concellos deberán establecer e planificar os
procedementos de comunicación necesarios, así coma os de verificación posterior do cumprimento dos
requisitos precisos. En todo caso estímase coma solución máis axeitada e concordante coas funcións de
control da legalidade urbanística que se proceda a adoitar un acordo que declare completa a
documentación e tome coñecemento da comunicación previa, acordo do que se dará traslado aos servizos
técnicos de urbanismo a fin de que se xire visita de comprobación e se informe sobre se a intervención se
axustou á descrita na comunicación previa, así coma se concorre algunha inexactitude ou falsidade na
mesma.
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“A inexactitude, falsedade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento
que se incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación, ou a non presentación perante a
administración competente da declaración responsable, a documentación que sexa no seu caso requirida
para acreditar o cumprimento do declarado, ou a comunicación, determinará a imposibilidade de continuar
co exercicio do dereito ou actividade afectada dende o momento en que se teña constancia de tales feitos,
sen prexuízo das responsabilidades penais, civiles ou administrativas a que houbera lugar.
Asimesmo, a resolución da administración pública que declare tales circunstancias poderá determinar a
obriga do interesado de restituir a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio
do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, así coma a imposibilidade de instar un novo
procedemento co mesmo obxecto durante un periodo de tempo determinado pola lei, todo elo conforme aos
termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación.”
Asimesmo e dado que estamos a falar de comunicacións previas referidas á execución de obras,
modificouse a regulación dos expedientes de reposición da legalidade e sancionadores en materia
urbanística da anterior LOUG, incorporando a ausencia de comunicación previa así coma o non axuste da
intervención á mesma coma supostos de incoación de expediente de reposición e sancionador, así coma a
tipificación coma infracción urbanística grave da inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial
nunha comunicación previa e coma infracción urbanística leve da execución de obras sen comunicación
previa cando fosen legalizables ou a inexactitude, falsidade ou omisión de carácter non esencial na mesma.
Sexto. Coma se refire no propio texto da comunicación previa, formando parte das obrigas asumidas polo
declarante, as obras deberán rematarse no prazo de seis meses dende o inicio das mesmas, e tal
circunstancia deberá porse en coñecemento do concello, aos efectos de que se proceda á visita de
comprobación das obras executadas. De non comunicarse polo declarante a finalización das obras,
tomaráse coma referencia para a visita de comprobación o devandito prazo de seis meses contados dende
que a intervención puido iniciarse, isto é, dende o transcurso dos quince días hábiles dende a presentación
da comunicación previa. Tal circunstancia deberá apercibirse ao declarante.
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Segundo. Consideramos coma órgano competente para o outorgamento das licenzas de obras, e polo tanto
para tomar coñecemento da comunicación previa que sustitúe ás mesmas é a Xunta de Goberno Local tal e
como consta no artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998, aplicado analóxicamente ao caso que nos ocupa, xa que o
acordo que se adoite constitúe un título habilitante para a execución de obras e polo tanto a estes efectos
resulta asimilable a unha licenza municipal.
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A estes efectos resulta de aplicación o disposto polo artigo 69.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, que determina:

PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
Primeiro. Declarar completa a documentación presentada e tomar coñecemento da comunicación previa de
data 16 de febreiro de 2017, asinada por Dª. JOSEFA GARCÍA FERREIRO, para obras de adecuación de
local para actividade de pensión en vivenda sita no lugar de Areal nº 35, Cruces, con referencia catastral
150066B503052120000FZ, expediente 28/2017/CP conforme a “Memoria obras escasa entidad para
comunicación previa” redactada e asinada polo arquitecto técnico D. Julián Méndez Suárez obrante no
expediente.
Unha vez concluídas as obras deberá achegarse comunicación previa de inicio da actividade acompañada
da declaración responsable do artigo 41 da lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia xunto coa
comunicación previa de inicio da actividade, o certificado de fin de obra e o certificado acústico, éste último
de resultar de aplicación
Segundo. A comunicación previa, toda vez que o Concello acusa recibo da mesma e a considera completa,
habilita ao declarante para o inicio das obras no prazo de quince días hábiles dende a entrada da
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Terceiro. A presente toma de coñecemento e polo tanto o título habilitante de natureza urbanística para a
execución das obras se efectúa salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Cuarto. A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou
documento que se achega ou incorpora á comunicación previa comporta, logo de audiencia da persoa
interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide o exercicio do dereito ou da
actividade afectada desde o momento en que se coñece, sen prexuízo das sancións que proceda impoñer
por tales feitos.
A resolución administrativa que constata as circunstancias a que se refire o número anterior comportará o
inicio das correspondentes actuacións e a exixencia da responsabilidades e poderá determinar a obriga do
interesado a restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito
ou ao inicio da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento
durante un periodo de tempo determinado entre tres meses e un ano.
A ausencia de comunicación previa así coma o non axuste da intervención á mesma, independentemente
da apertura dun expediente de reposición da legalidade, están tipificadas coma infracción urbanística grave
no caso de inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial nunha comunicación previa, e coma
infracción urbanística leve da execución de obras sen comunicación previa, cando fosen legalizables, ou a
inexactitude, falsidade ou omisión de carácter non esencial na mesma.
Así mesmo, a comunicación previa presentada para os actos de uso do solo suxeitos a ela implica a
responsabilidade solidaria de quen promove as obras, de quen ten a propiedade dos terreos, ou os/as
empresarios/as das obras, dos técnicos/as redactores/as do proxecto e directores/as das obras e da súa
execución, respecto da conformidade das obras coa ordenación urbanística de aplicación e a súa
adecuación ao proxecto presentado.
Quinto. Notificada a liquidación tributaria ao declarante, este asume a obriga de estar en posesión en todo
momento do resgardo de ter aboado os tributos municipais de aplicación.
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Sexto. As obras deberán rematarse no prazo de seis (6) meses dende o inicio das mesmas, e tal
circunstancia, isto é, a finalización das obras, deberá porse en coñecemento do concello, aos efectos de
que se proceda á visita de comprobación das obras executadas. De non comunicarse polo declarante a
finalización das obras, tomaráse coma referencia para a visita de comprobación o devandito prazo de seis
meses contados dende que a intervención puido iniciarse, isto é, dende o transcurso dos quince días
hábiles dende a presentación da comunicación previa.
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comunicación previa no Concello, sen prexuízo dunha posterior visita de comprobación e informe técnico
por parte dos servizos técnicos municipais.

Sétimo. Dar traslado do acordo adoptado ós servizos técnicos de urbanismo a efectos de que unha vez
finalizadas as obras se xire visita de comprobación e se proceda ao correspondente informe técnico sobre a
veracidade dos datos expostos na comunicación previa e o axuste das obras realmente efectuadas ás
mesmas, así coma o axuste das obras á normativa urbanística de aplicación.
Oitavo. Notificar o presente acordo ao interesado/a coa indicación de que pon fin á via administrativa e contra
a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición perante o alcalde coma órgano titular orixinario
da competencia para resolver, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación
da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen perxuízo de que se poida
interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Comunicación previa de obras de acondicionamento de
inmoble para o seu uso coma pensión, sita no lugar de Areal nº 35, Cruces, formulada por dona Josefa García
Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 29 de xuño de 2017

32 de 56

Concello de Padrón
CIF P1506600D
Rúa Longa, 27
15900 Padrón, A Coruña
correo@padron.gal
www.padron.gal
Tfl: 981 81 04 51
Fax: 981 81 15 50

11.- INDEMNIZACIÓN POR GASTOS DE LOCOMOCIÓN DO PERSOAL DE AXUDA NO FOGAR NOS
MESES DE FEBREIRO A XUÑO DE 2017.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes Administrativos
Primeiro: Vista as acreditacións por parte da Traballadora Social do Concello, dona Purificación Regueira
Vázquez, responsable do programa, dos desprazamentos con utilización do seu vehículo particular, das
traballadoras do Programa de axuda no fogar, nos meses de febreiro a xuño de 2017 con motivo da
realización dos servizos que lles son propios, co visto e prace do Concelleiro de Servizos Sociais do 14 de
xullo de 2017.
Segundo: Visto o informe da Intervención Municipal de data 18 de xullo de 2017.
Fundamentos de dereito
Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998 sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de
Goberno Local.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
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Primeiro: Aproba-las indemnizacións relativas aos gastos de viaxe polo uso do vehículo particular nos que
incorreron as traballadoras do programa de axuda no fogar, que a continuación se relacionan, con motivo
dos desprazamentos realizados para a comisión dos servizos que lles son propios durante os meses de
febreiro a xuño de 2017, e recoñecer as correspondentes obrigas con cargo á aplicación orzamentaria
2312/231.20 do orzamento vixente para o 2017 polas seguintes contías:
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Ferreiro. Expediente 28/2017/CP, nos termos expresados anteriormente.

Carmen Mourelos Vidal
Carmen Magán Trasande
María Fontenla Barreiro
Carmen Rodríguez Dopazo
Josefa Montero Vales
Carmen Castro Rodríguez
TOTAL

405,08 €
501,22 €
246,05 €
415,34 €
131,48 €
157,70 €
1856,87 €

Segundo: Ordena-los pagos dos devanditos gastos de locomoción ás interesadas.
Terceiro: Notificar o presente acordo ás interesadas coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra
a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado
dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da
mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Indemnización por gastos de locomoción do persoal de
axuda no fogar nos meses de febreiro a xuño de 2017, nos termos expresados anteriormente.
12.- APROBACIÓN DE FACTURAS E GASTOS.
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<<Antecedentes Administrativos:
Primeiro: Considerando que por providencia da Alcaldía de data 20 de xullo do 2017 ordenouse á
Intervención Municipal a emisión de informe sobre as facturas e gastos que se relacionan na mesma con
carácter previo á súa aprobación.
Segundo: Visto o informe da Intervención Municipal do 20 de xullo do 2017.
Fundamentos de Dereito:
Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998 sobre delegación de competencias na Xunta de Goberno Local,
que establece que o Alcalde delega na Xunta de Goberno Local as atribucións delegables do artigo 61.1 da Lei
5/1997 de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, entre as que se atopan autorizar e dispoñer os gastos
dentro dos límites da súa competencia, ordenar os pagos, rendir as contas e o desarrollo da xestión económica
conforme ao orzamento aprobado.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
PRIMEIRO: Aprobar as seguintes facturas e gastos e recoñecer as correspondentes obrigas con cargo ás
aplicacións do orzamento vixente para o 2017 e polos importes que a continuación se indican:
Nº DE FACTURA
2/2017

PARTIDA

I. BRUTO

I. LÍQUIDO

338-22613

1.350,00 €

1.350,00 €

341-22608

300,00 €

300,00 €

341-22699

121,00 €

121,00 €

338-22613

700,00 €

700,00 €

341-22706

520,91 €

520,91 €

341-22706

38,12 €

38,12 €

341-22706

8.133,22 €

8.133,22 €

334-22615

495,00 €

495,00 €

323-22699

308,00 €

308,00 €

A/170276

Barbatana S.L., xestión piscina municipal mes de maio
Bustelo Viajes Rois S.L., servizo realizado con tres autocares para a
Ruta Xacobea
Bustelo Viajes Rois S.L., servizo realizado con un autocar a Coruña o
30 de maio
Bustelo Viajes Rois S.L., servizo realizado con un autocar para ir a
Marcelle coas escolas unitarias

323-22699

374,00 €

374,00 €

A/57789

Casa Grobas S.A., reparación maquinaria do xardín

171-21300

56,30 €

56,30 €

16274

Citylift S.A., mantemento ascensor colexio Rosalía mes de xullo

323-21200

93,47 €

93,47 €

14981

Citylift S.A., mantemento ascensor colexio Rosalía mes de xuño
Comercial La Unión, cortacesped Stiga e desbrozadora martillos
para motocultor subministrada
Comercial La Unión, reparacións realizadas a maquinaria do xardín

323-21200

93,47 €

93,47 €

171-62317
171-21000

2.747,89 €
399,72 €

2.747,89 €
399,72 €

334-22615

1.325,00 €

1.325,00 €

342-21200

911,64 €

911,64 €

208-1-07/42

Coral Polifónica Padronesa, actuacións varias realizadas
Cristalería Padronesa S.L., cristais subministrados para o pavillón de
deportes
Distribuciones Froiz S.A.U., productos subministrados para clausura
escolas deportivas

341-22608

45,37 €

45,37 €

2017-A-487

Electricidad Devesa S.L., bobinar 2 motores bombas somerxibles

151-21000

1.151,86 €

1.151,86 €

60/2017

Elefante Elegante S.C., actuación do espectáculo A danza da Choiva

334-22615

968,00 €

968,00 €

15 160404121

Espina y Delfín S.L., canon cemiterio de Cruces

160-20900

6,12 €

6,12 €

15 160404122

Espina y Delfín S.L., canon cemiterio de Cruces

160-20900

6,12 €

6,12 €

FS-2017/0001
1
E E-66-17
E E-79-17
E E-71-17
A/170312
A/170258
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PROVEDOR E CONCEPTO
Agrupación Musical Tíralle do Aire, actuacións realizadas nas festas
de Pascua
Ambulancias do Nordés S.L., servizo de ambulancia día da bicicleta
Asociación Deportiva Terras de Iria, gastos combustible
desprazamento
Asociación Cultural San Pedro de Carcacía, actuación de baile nas
festas de Pascua
Barbatana S.L., servizo de monitor nas escolas deportivas
municipais mes maio
Barbatana S.L., servizo de monitor nas escolas deportivas
municipais mes xuño

17 234
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Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:

A/105
D/44
8/2017
1/1701674
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Espina y Delfín S.L., canon polideportivo
Exclusivas Peregrino S.L., bolsas subministradas para clausuras
escolas deportivas
Federación Galega de Municipios e Provincias, cota anual exercicio
2017

160-20900

40,52 €

40,52 €

341-22608

60,06 €

60,06 €

912-22699

361,01 €

361,01 €

920-22002

30,25 €

30,25 €

334-22699

601,01 €

601,01 €

F1706-0230

Francisco Arenas Ramírez, tóner subministrado
Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, cota fundacional
anual 2017
Gecotop Servicios Integrales S.L., mantemento zonas verdes
Polígono de Picaraña mes Xuño

171-22706

121,00 €

121,00 €

17/020

Hicofer S.L., aluguer nave industrial para o GES mes de xullo

135-22616

1.573,00 €

1.326,00 €

29

432-22699

2.865,29 €

2.865,29 €

165-21000

461,72 €

461,72 €

334-21200

382,84 €

382,84 €

341-22699

242,00 €

242,00 €

A-234

Ideara S.L., estudio do sector turístico. Fase II
Insafer Instalaciones Eléctricas S.C., reparacións realizadas en
alumeados públicos
Insafer Instalaciones Eléctricas S.C., reparacións realizadas no
albergue de peregrinos
Jorge Cortiñas Castro, medallas gravadas para as escolas
deportivas
José Carlos Barreiro García, Servides, servizo desratización mes de
xuño

454-22699

363,00 €

363,00 €

A17/000024

Joyería Riveiro S.L., trofeos torneo tenis Pascua 2017

341-22608

158,00 €

158,00 €

A17/000025

341-22608

1.046,00 €

1.046,00 €

A/70

Joyería Riveiro S.L., trofeos XXXVIII carreira popular de Pascua
Laura Eitor Sanmarco, Agronovo Rois, materiais subministrados para
o xardín

171-21000

144,22 €

144,22 €

B 1189

Luis Antonio Gallego Fernández, minuta de honorarios

920-22604

43,63 €

38,22 €

02/17

M.ª Cruz Lago Gómez, coroas e ramos subministrados

334-22699

290,40 €

290,40 €

0000432 H/2017

Nelson Rodicio Rodicio, minuta de honorarios

920-22604

120,89 €

106,39 €

2017-23

Noroeste Local S.L., asistencia técnica inspección de tributos

920-22706

2.177,38 €

2.177,38 €

1:A:17/424

151-21000

1.091,75 €

1.091,75 €

341-22706

282,27 €

282,27 €

341-22706

141,13 €

141,13 €

334-22000

70,72 €

70,72 €

17P-614

Oys Fernández S.L.U., limpeza colectores
Patarruxo Lecer e Tempo Libre S.L., ximnasia de mantemento e
iniciación deportiva no lugar de Carcacía no mes de maio
Patarruxo Lecer e Tempo Libre S.L., ximnasia de mantemento en
Carcacía no mes de xuño
Pensamentos Padrón LP, S.L., materiais subministrados para o
centro social
Pensamentos Padrón LP, S.L., papel subministrado para as oficinas
xerais

234,13 €

234,13 €

A-1496/3

Plastiparr Padrón S.C., materiais de limpeza subministrados para
diversas dependencias

920-22000
171-22110
2311-22110
312-22110
323-22110
341-22110

1.598,87 €

1.598,87 €

A343124/2017

Sara Catraín González, productos subministrados para a piscina

341-22106

8,85 €

8,85 €

A029079/2017

341-22106

8,00 €

8,00 €

1/236

Sara Catraín González,productos subministrados para a piscina
Serculga S.L., Librería Sar, materiais subministrados para servizos
xerais

920-22000

75,56 €

75,56 €

65/2017

Servizos Integrais de Formación, curso de arte floral

2311-22605

726,00 €

726,00 €

64/2017

Servizos Integrais de Formación, curso de repostería creativa
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A., facturación mes de
xuño
Sociedade Galega do Medio Ambiente S.A., tratamento RU mes de
xuño 2017

2311-22605

1.147,08 €

1.147,08 €

920-22201

825,16 €

825,16 €

1621-22700 20.197,43 €

20.197,43 €

Tania Dorca Martínez, clases de baile mes de xuño
Telefónica Móviles España S.A., facturación do 18 de maio o 17 de
xuño
Telefónica Móviles España S.A., facturación do 18 de maio o 17 de
xuño
Telefónica Móviles España S.A., facturación do 18 de maio o 17 de
xuño
Telefónica Móviles España S.A., facturación do 18 de maio o 17 de

341-22706

203,28 €

178,08 €

920-22200

1.049,78 €

1.049,78 €

920-22200

125,89 €

125,89 €

920-22200
920-22200

102,85 €
36,30 €

102,85 €
36,30 €

B17 918
C66/2017
84/17
009/2017

A/104
A/112
532

A17009
A17012
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17-C-036

xuño
Xunta de Galicia, Augas de Galicia, convenio de colaboración
facturación maio

161-22101 18.863,10 €

18.863,10 €

FE17321237265947 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

98,41 €

98,41 €

FE17321237265945 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

151,92 €

151,92 €

FE17321237265936 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

294,60 €

294,60 €

FE17321237265935 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

314,41 €

314,41 €

FE17321237265946 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

63,38 €

63,38 €

FE17321237265937 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

967,13 €

967,13 €

FE17321236402402 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

201,99 €

201,99 €

FE17321236402401 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

166,77 €

166,77 €

FE17321236402400 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

126,69 €

126,69 €

FE17321236402399 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

998,29 €

998,29 €

FE17321236402398 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

882,04 €

882,04 €

FE17321237383078 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

1.958,30 €

1.958,30 €

FE17321236775030 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

57,43 €

57,43 €

FE17321236775029 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

219,89 €

219,89 €

FE17321236774915 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

235,64 €

235,64 €

FE17321236774917 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

193,47 €

193,47 €

FE17321236774921 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

345,61 €

345,61 €

FE17321236774919 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

1.084,93 €

1.084,93 €

FE17321235186968 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

112,75 €

112,75 €

FE17321236402397 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

138,28 €

138,28 €

FE17321235470821 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

1.985,39 €

1.985,39 €

FE17321236774916 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

1.341,35 €

1.341,35 €

FE17321236774920 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

295,23 €

295,23 €

FE17321237484925 Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación emitida no mes de xuño

165-22100

939,52 €

939,52 €

FE17137011404375 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

80,08 €

80,08 €

FE17137011402432 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

24,51 €

24,51 €

FE17137012489001 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

21,90 €

21,90 €

FE17137011803526 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

8,41 €

8,41 €

FE17137011564852 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

29,89 €

29,89 €

FE17137011402651 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

180,96 €

180,96 €

FE17137012494468 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

45,59 €

45,59 €

FE17137011161647 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

386,44 €

386,44 €

FE17137011819822 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

514,41 €

514,41 €

FE17137011364386 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

669,53 €

669,53 €

FE17137011367503 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

330,16 €

330,16 €

FE17137011386483 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

111,91 €

111,91 €

FE17137011386523 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

338,41 €

338,41 €

FE17137011387432 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

100,14 €

100,14 €

FE17137011384813 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

975,79 €

975,79 €

FE17137011392089 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

59,65 €

59,65 €

FE17137011393197 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

769,29 €

769,29 €

FE17137011395588 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

41,35 €

41,35 €

FE17137011409806 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

86,93 €

86,93 €

FE17137011416662 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

101,92 €

101,92 €

FE17137011396961 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

294,19 €

294,19 €
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FE17137011427389 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

80,62 €

80,62 €

FE17137011540949 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

165,83 €

165,83 €

FE17137011427672 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

76,99 €

76,99 €

FE17137011548454 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

159,99 €

159,99 €

FE17137011429184 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

27,27 €

27,27 €

FE17137011655903 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

816,30 €

816,30 €

FE17137011657575 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

57,16 €

57,16 €

FE17137011657302 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

67,24 €

67,24 €

FE17137011164602 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

59,00 €

59,00 €

FE17137011164568 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

215,27 €

215,27 €

FE17137011389603 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

63,11 €

63,11 €

FE17137011401839 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

38,84 €

38,84 €

FE17137011382935 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

51,00 €

51,00 €

FE17137011387399 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

18,40 €

18,40 €

FE17137011664576 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

136,92 €

136,92 €

FE17137012272917 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

114,93 €

114,93 €

FE17137012291331 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

86,13 €

86,13 €

FE17137011390543 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

175,24 €

175,24 €

FE17137012331233 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

63,97 €

63,97 €

FE17137011401925 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

187,43 €

187,43 €

FE17137011409614 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

95,46 €

95,46 €

FE17137012616952 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

350,33 €

350,33 €

FE17137012611339 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

287,57 €

287,57 €

FE17137011418172 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

96,30 €

96,30 €

FE17137011425989 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

74,27 €

74,27 €

FE17137011427639 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

36,14 €

36,14 €

FE17137011658613 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

41,30 €

41,30 €

FE17137011415606 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

464,53 €

464,53 €

FE17137011417199 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

109,99 €

109,99 €

FE17137011414387 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

186,11 €

186,11 €

FE17137011539845 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

90,12 €

90,12 €

FE17137011553696 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

36,84 €

36,84 €

FE17137011651991 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

35,40 €

35,40 €

FE17137011811561 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

75,84 €

75,84 €

FE17137011820894 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

163,08 €

163,08 €

FE17137012196731 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

156,15 €

156,15 €

FE17137011370126 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

62,33 €

62,33 €

FE17137011419820 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

112,23 €

112,23 €

FE17137011403841 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

261,43 €

261,43 €

FE17137012263866 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

60,00 €

60,00 €

FE17137012599926 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

36,05 €

36,05 €

FE17137012358748 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

88,92 €

88,92 €

FE17137012354834 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

58,42 €

58,42 €

FE17137011409629 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

73,66 €

73,66 €

FE17137012323628 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

78,46 €

78,46 €

FE17137011384672 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

96,00 €

96,00 €

FE17137011559982 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

121,18 €

121,18 €

FE17137011563170 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

58,31 €

58,31 €
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165-22100

107,40 €

107,40 €

FE17137011164642 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

56,01 €

56,01 €

FE17137011419731 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

33,92 €

33,92 €

FE17137011421711 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

145,97 €

145,97 €

FE17137011667160 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

553,83 €

553,83 €

FE17137011678561 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

190,68 €

190,68 €

FE17137012322295 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

102,57 €

102,57 €

FE17137012340152 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

12,17 €

12,17 €

FE17137012318443 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

153,14 €

153,14 €

FE17137011371263 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

210,02 €

210,02 €

FE17137011407291 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

165-22100

745,00 €

745,00 €

FE17137011569125 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño
TOTAIS

165-22100

200,18 €

200,18 €

104.939,41 € 104.647,30 €

SEGUNDO: Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que se pon fin á vía administrativa e
contra o cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes
contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a
partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime
pertinente.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Aprobación de facturas e gastos, nos termos expresados
anteriormente.
13.- ORDENACIÓN DE PAGOS Nº 13/2017.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos:
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emisión de informe sobre as facturas e gastos propostas para a súa ordenación de pago na relación nº
13/2017.
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FE17137011418920 Gas Natural S.U.R. SDG S.A, facturación emitida no mes de xuño

Segundo: O dito informe emitiuse en data 20 de xullo do 2017.
Terceiro: Considerando que as facturas propostas para a súa ordenación de pago na relación nº 13/2017
están propostas para ser aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local a celebrar o vindeiro 27 de xullo
de 2017.
Fundamentos de Dereito.
Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998, sobre delegación de competencias na Xunta de Goberno Local,
que establece que o Alcalde delega na Xunta de Goberno Local as atribucións delegables do artigo 61.1 da Lei
5/1997 de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, entre as que se atopan autorizar e dispoñer os gastos
dentro dos límites da súa competencia, ordenar os pagos, rendir as contas e o desarrollo da xestión económica
conforme ao orzamento aprobado.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
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Primeiro: Ordena-lo pago da seguinte relación de facturas e gastos proposta, que comeza por Agrupación
Musical Tíralle do Aire, por importe bruto e líquido de 1.350,00 € e remata en Gas Natural S.U.R. SDG S.A.,
por importe bruto e líquido de 200,18 €, sendo o importe total bruto de 104.939,41 € e líquido de 104.647,30
€.
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I. BRUTO

I. LÍQUIDO

DATA
APROBACIÓN

Nº DE FACTURA

PROVEDOR E CONCEPTO

2/2017

AGRUPACIÓN MUSICAL TÍRALLE DO AIRE

1.350,00 €

1.350,00 €

27/07/17

17 234

AMBULANCIAS DO NORDÉS S.L.

300,00 €

300,00 €

27/07/17

FS-2017/0001

ASOCIACIÓN DEPORTIVA TERRAS DE IRIA

121,00 €

121,00 €

27/07/17

1

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN PEDRO DE CARCACÍA

700,00 €

700,00 €

27/07/17

E E-66-17

BARBATANA S.L.

520,91 €

520,91 €

27/07/17

E E-79-17

BARBATANA S.L.

38,12 €

38,12 €

27/07/17

E E-71-17

BARBATANA S.L.

8.133,22 €

8.133,22 €

27/07/17

A/170312

BUSTELO VIAJES ROIS S.L.

495,00 €

495,00 €

27/07/17

A/170258

BUSTELO VIAJES ROIS S.L.

308,00 €

308,00 €

27/07/17

A/170276

BUSTELO VIAJES ROIS S.L.

374,00 €

374,00 €

27/07/17

A/57789

CASA GROBAS S.A.

56,30 €

56,30 €

27/07/17

16274

CITYLIFT S.A.

93,47 €

93,47 €

27/07/17

14981

CITYLIFT S.A.ÑO

A/105

COMERCIAL LA UNIÓNSTRADA

D/44

COMERCIAL LA UNIÓN

8/2017

CORAL POLIFÓNICA PADRONESA

1/1701674

CRISTALERÍA PADRONESA S.L.

208-1-07/42

DISTRIBUCIONES FROIZ S.A.U.

2017-A-487

ELECTRICIDAD DEVESA S.L.

60/2017

ELEFANTE ELEGANTE S.C.

15 160404121

93,47 €

93,47 €

27/07/17

2.747,89 €

2.747,89 €

27/07/17

399,72 €

399,72 €

27/07/17

1.325,00 €

1.325,00 €

27/07/17

911,64 €

911,64 €

27/07/17

45,37 €

45,37 €

27/07/17

1.151,86 €

1.151,86 €

27/07/17

968,00 €

968,00 €

27/07/17

ESPINA Y DELFÍN S.L.

6,12 €

6,12 €

27/07/17

15 160404122

ESPINA Y DELFÍN S.L.

6,12 €

6,12 €

27/07/17

15 160403761

ESPINA Y DELFÍN S.L.

40,52 €

40,52 €

27/07/17

B17 918

EXCLUSIVAS PEREGRINO S.L.

60,06 €

60,06 €

27/07/17

C66/2017

FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS

361,01 €

361,01 €

27/07/17

84/17

30,25 €

30,25 €

27/07/17

009/2017

FRANCISCO ARENAS RAMÍREZ
FUNDACIÓN RUTA XACOBEA DO MAR DE AROUSA E
ULLA

601,01 €

601,01 €

27/07/17

F1706-0230

GECOTOP SERVICIOS INTEGRALES S.L.

121,00 €

121,00 €

27/07/17

17/020

HICOFER S.L.

1.573,00 €

1.326,00 €

27/07/17

29

IDEARA S.L.

2.865,29 €

2.865,29 €

27/07/17

A/104

INSAFER INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.C.

461,72 €

461,72 €

27/07/17

A/112

INSAFER INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.C.

382,84 €

382,84 €

27/07/17

532

JORGE CORTIÑAS CASTRO

242,00 €

242,00 €

27/07/17

A-234

JOSÉ CARLOS BARREIRO GARCÍA, SERVIDES

363,00 €

363,00 €

27/07/17

A17/000024

JOYERÍA RIVEIRO S.L.

158,00 €

158,00 €

27/07/17

A17/000025

JOYERÍA RIVEIRO S.L.

1.046,00 €

1.046,00 €

27/07/17

A/70

LAURA EITOR SANMARCO, AGRONOVO ROIS

144,22 €

144,22 €

27/07/17

B 1189

LUIS ANTONIO GALLEGO FERNÁNDEZ

43,63 €

38,22 €

27/07/17

02/17

M.ª CRUZ LAGO GÓMEZ

290,40 €

290,40 €

27/07/17

0000432 H/2017

NELSON RODICIO RODICIO

120,89 €

106,39 €

27/07/17

2017-23

NOROESTE LOCAL S.L.

2.177,38 €

2.177,38 €

27/07/17
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1:A:17/424

OYS FERNÁNDEZ S.L.U.

1.091,75 €

1.091,75 €

27/07/17

A17009

PATARRUXO LECER E TEMPO LIBRE S.L.

282,27 €

282,27 €

27/07/17

A17012

PATARRUXO LECER E TEMPO LIBRE S.L.

141,13 €

141,13 €

27/07/17

17P-636

PENSAMENTOS PADRÓN LP, S.L.

70,72 €

70,72 €

27/07/17

17P-614

PENSAMENTOS PADRÓN LP, S.L.

234,13 €

234,13 €

27/07/17

A-1496/3

PLASTIPARR PADRÓN S.C.

1.598,87 €

1.598,87 €

27/07/17

A343124/2017

SARA CATRAÍN GONZÁLEZ

8,85 €

8,85 €

27/07/17

A029079/2017

SARA CATRAÍN GONZÁLEZ

1/236

SERCULGA S.L., LIBRERÍA SAR

65/2017

8,00 €

8,00 €

27/07/17

75,56 €

75,56 €

27/07/17

SERVIZOS INTEGRAIS DE FORMACIÓN

726,00 €

726,00 €

27/07/17

64/2017

SERVIZOS INTEGRAIS DE FORMACIÓN

1.147,08 €

1.147,08 €

27/07/17

4002058761

SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.

825,16 €

825,16 €

27/07/17

2017/1537

SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE S.A.

20.197,43 €

20.197,43 €

27/07/17

12/2017

TANIA DORCA MARTÍNEZ

203,28 €

178,08 €

27/07/17

28-G782-135382

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.

1.049,78 €

1.049,78 €

27/07/17

28-G782-183744

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.

125,89 €

125,89 €

27/07/17

28-G782-197722

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.

102,85 €

102,85 €

27/07/17

28-G782-380126

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.

36,30 €

36,30 €

27/07/17

17-C-036

XUNTA DE GALICIA, AUGAS DE GALICIA

18.863,10 €

18.863,10 €

27/07/17

FE17321237265947

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

98,41 €

98,41 €

27/07/17

FE17321237265945

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

151,92 €

151,92 €

27/07/17

FE17321237265936

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

294,60 €

294,60 €

27/07/17

FE17321237265935

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

314,41 €

314,41 €

27/07/17

FE17321237265946

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

63,38 €

63,38 €

27/07/17

FE17321237265937

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

967,13 €

967,13 €

27/07/17

FE17321236402402

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

201,99 €

201,99 €

27/07/17

FE17321236402401

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

166,77 €

166,77 €

27/07/17

FE17321236402400

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

126,69 €

126,69 €

27/07/17

FE17321236402399

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

998,29 €

998,29 €

27/07/17

FE17321236402398

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

882,04 €

882,04 €

27/07/17

FE17321237383078

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

1.958,30 €

1.958,30 €

27/07/17

FE17321236775030

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

57,43 €

57,43 €

27/07/17

FE17321236775029

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

219,89 €

219,89 €

27/07/17

FE17321236774915

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

235,64 €

235,64 €

27/07/17

FE17321236774917

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

193,47 €

193,47 €

27/07/17

FE17321236774921

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

345,61 €

345,61 €

27/07/17

FE17321236774919

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

1.084,93 €

1.084,93 €

27/07/17

FE17321235186968

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

112,75 €

112,75 €

27/07/17

FE17321236402397

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

138,28 €

138,28 €

27/07/17

FE17321235470821

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

1.985,39 €

1.985,39 €

27/07/17

FE17321236774916

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

1.341,35 €

1.341,35 €

27/07/17

FE17321236774920

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

295,23 €

295,23 €

27/07/17

FE17321237484925

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

939,52 €

939,52 €

27/07/17

FE17137011404375

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

80,08 €

80,08 €

27/07/17

FE17137011402432

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

24,51 €

24,51 €

27/07/17

FE17137012489001

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

21,90 €

21,90 €

27/07/17

FE17137011803526

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

8,41 €

8,41 €

27/07/17

FE17137011564852

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

29,89 €

29,89 €

27/07/17
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FE17137011402651

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

180,96 €

180,96 €

27/07/17

FE17137012494468

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

45,59 €

45,59 €

27/07/17

FE17137011161647

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

386,44 €

386,44 €

27/07/17

FE17137011819822

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

514,41 €

514,41 €

27/07/17

FE17137011364386

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

669,53 €

669,53 €

27/07/17

FE17137011367503

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

330,16 €

330,16 €

27/07/17

FE17137011386483

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

111,91 €

111,91 €

27/07/17

FE17137011386523

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

338,41 €

338,41 €

27/07/17

FE17137011387432

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

100,14 €

100,14 €

27/07/17

FE17137011384813

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

975,79 €

975,79 €

27/07/17

FE17137011392089

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

59,65 €

59,65 €

27/07/17

FE17137011393197

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

769,29 €

769,29 €

27/07/17

FE17137011395588

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

41,35 €

41,35 €

27/07/17

FE17137011409806

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

86,93 €

86,93 €

27/07/17

FE17137011416662

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

101,92 €

101,92 €

27/07/17

FE17137011396961

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

294,19 €

294,19 €

27/07/17

FE17137011427389

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

80,62 €

80,62 €

27/07/17

FE17137011540949

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

165,83 €

165,83 €

27/07/17

FE17137011427672

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

76,99 €

76,99 €

27/07/17

FE17137011548454

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

159,99 €

159,99 €

27/07/17

FE17137011429184

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

27,27 €

27,27 €

27/07/17

FE17137011655903

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

816,30 €

816,30 €

27/07/17

FE17137011657575

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

57,16 €

57,16 €

27/07/17

FE17137011657302

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

67,24 €

67,24 €

27/07/17

FE17137011164602

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

59,00 €

59,00 €

27/07/17

FE17137011164568

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

215,27 €

215,27 €

27/07/17

FE17137011389603

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

63,11 €

63,11 €

27/07/17

FE17137011401839

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

38,84 €

38,84 €

27/07/17

FE17137011382935

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

51,00 €

51,00 €

27/07/17

FE17137011387399

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

18,40 €

18,40 €

27/07/17

FE17137011664576

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

136,92 €

136,92 €

27/07/17

FE17137012272917

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

114,93 €

114,93 €

27/07/17

FE17137012291331

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

86,13 €

86,13 €

27/07/17

FE17137011390543

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

175,24 €

175,24 €

27/07/17

FE17137012331233

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

63,97 €

63,97 €

27/07/17

FE17137011401925

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

187,43 €

187,43 €

27/07/17

FE17137011409614

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

95,46 €

95,46 €

27/07/17

FE17137012616952

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

350,33 €

350,33 €

27/07/17

FE17137012611339

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

287,57 €

287,57 €

27/07/17

FE17137011418172

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

96,30 €

96,30 €

27/07/17

FE17137011425989

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

74,27 €

74,27 €

27/07/17

FE17137011427639

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

36,14 €

36,14 €

27/07/17

FE17137011658613

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

41,30 €

41,30 €

27/07/17

FE17137011415606

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

464,53 €

464,53 €

27/07/17

FE17137011417199

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

109,99 €

109,99 €

27/07/17

FE17137011414387

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

186,11 €

186,11 €

27/07/17

FE17137011539845

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

90,12 €

90,12 €

27/07/17

FE17137011553696

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

36,84 €

36,84 €

27/07/17
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GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

35,40 €

35,40 €

27/07/17

FE17137011811561

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

75,84 €

75,84 €

27/07/17

FE17137011820894

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

163,08 €

163,08 €

27/07/17

FE17137012196731

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

156,15 €

156,15 €

27/07/17

FE17137011370126

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

62,33 €

62,33 €

27/07/17

FE17137011419820

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

112,23 €

112,23 €

27/07/17

FE17137011403841

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

261,43 €

261,43 €

27/07/17

FE17137012263866

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

60,00 €

60,00 €

27/07/17

FE17137012599926

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

36,05 €

36,05 €

27/07/17

FE17137012358748

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

88,92 €

88,92 €

27/07/17

FE17137012354834

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

58,42 €

58,42 €

27/07/17

FE17137011409629

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

73,66 €

73,66 €

27/07/17

FE17137012323628

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

78,46 €

78,46 €

27/07/17

FE17137011384672

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

96,00 €

96,00 €

27/07/17

FE17137011559982

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

121,18 €

121,18 €

27/07/17

FE17137011563170

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

58,31 €

58,31 €

27/07/17

FE17137011418920

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

107,40 €

107,40 €

27/07/17

FE17137011164642

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

56,01 €

56,01 €

27/07/17

FE17137011419731

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

33,92 €

33,92 €

27/07/17

FE17137011421711

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

145,97 €

145,97 €

27/07/17

FE17137011667160

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

553,83 €

553,83 €

27/07/17

FE17137011678561

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

190,68 €

190,68 €

27/07/17

FE17137012322295

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

102,57 €

102,57 €

27/07/17

FE17137012340152

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

12,17 €

12,17 €

27/07/17

FE17137012318443

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

153,14 €

153,14 €

27/07/17

FE17137011371263

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

210,02 €

210,02 €

27/07/17

FE17137011407291

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

745,00 €

745,00 €

27/07/17

FE17137011569125

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

200,18 €

200,18 €

27/07/17

104.939,41 €

104.647,30 €
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FE17137011651991

Segundo: Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que se pon fin á vía administrativa e
contra a cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes
contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a
partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime
pertinente.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Ordenación de pagos nº 13/2017, nos termos expresados
anteriormente.
14.- GASTOS DE LOCOMOCIÓN DA ANIMADORA SOCIAL DONA Mª CRUZ TABOADA ÁLVAREZ.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes Administrativos:
Primeiro: Vista a acreditación por parte da animadora social dona Mª Cruz Taboada Álvarez, da comisión
de servizo e desprazamento realizado con utilización do seu vehículo particular para asistir á reunión de
Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 29 de xuño de 2017
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Segundo: Visto o informe da Intervención Municipal de data 20 de xullo de 2017.
Fundamentos de dereito:
Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998 sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de
Goberno Local, os artigos 9, 12 e Anexo I do RD 462/2002, de 24 de maio e a base número 41 das de
execución do orzamento en vigor.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
PRIMEIRO: Aproba-la indemnización relativa aos gastos de locomoción nos que incorreu a animadora social
dona Mª Cruz Taboada Álvarez con motivo da asistencia á reunión de coordinadores de Ategal Galicia,
segundo o seguinte detalle, e recoñecendo a correspondente obriga con cargo á aplicación orzamentaria
2311/231.20 do orzamento vixente:
DATA

LUGAR

11/07/17 Santiago

COMISIÓN DE SERVIZO

LOCOMOCIÓN

Reunión coordinadores Ategal Galicia

40 x 0,19=7,60€

PEAXE/APARCAMENTO TOTAL
5,55 €

13,15 €

SEGUNDO: Ordenar o pago de dita indemnización á interesada por importe de 13,15 euros.
TERCEIRO: Notificar o presente acordo á interesada coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra
a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado
dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da
mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Gastos de locomoción da animadora social dona Mª Cruz
Taboada Álvarez, nos termos expresados anteriormente.

CVD: T9tv3hmJvWie62HfocQQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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coordinadores de Ategal Galicia para a programación do próximo curso, celebrada en Santiago en data
11/07/2017, co visto e prace do Alcalde.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes Administrativos:
Primeiro: Vista a declaración responsable do Monitor Deportivo don Gonzalo Rodríguez Muiños, da
realización dos desprazamentos que a continuación se relacionan, co visto e prace do Concelleiro delegado
de deportes don Andrés Sanmarco Santos.
LUGAR

DATAS

QUILÓMETROS

IMPORTE

MOTIVO

BOIRO

21/01/17

50

9,50 €

Fútbol nenos

RIANXO

04/02/17

36

6,84 €

Fútbol nenos

RIVEIRA

03/02/17

100

19,00 €

Fútbol nenos

RIVEIRA

04/02/17

100

19,00 €

Fútbol nenos

RIVEIRA

18/02/17

100

19,00 €

Fútbol nenos

Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 29 de xuño de 2017

43 de 56

25/02/17

100

19,00 €

Fútbol nenos

AMIPA/EXTRAMUNDI

14 DÍAS DE XANEIRO E
FEBREIRO

14X18 Kms/día = 252

47,88 €

AMIPA , actividades
deportivas

AMIPA

26 DÍAS DE MARZO,
ABRIL, MAIO E XUÑO

26 x 14 Kms/día = 364

69,16 €

AMIPA , actividades
deportivas

DODRO

MESES XANEIRO,
FEBREIRO E MARZO

6 X 7 Kms/día = 42

7,98 €

Fútbol nenos

1.144 Kms

217,36 €

TOTAL

Segundo: Visto o informe da Intervención Municipal de data 20 de xullo de 2017.
Terceiro: Considerando que existe crédito axeitado e suficiente na aplicación orzamentaria 341/231.20 do
orzamento vixente.
Fundamentos de dereito:
Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do de febreiro de 1998 sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de
Goberno Local.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
PRIMEIRO: Aproba-la indemnización relativa aos gastos de locomoción nos que incorreu o monitor
deportivo don Gonzalo Rodríguez Muiños, con motivo dos desprazamentos realizados por mor dos servizos
que lle son propios, por importe de 217,36 € e recoñecer a súa obriga con cargo á aplicación orzamentaria
341/231.20 do orzamento vixente para o 2017.
SEGUNDO: Ordenar o pago dos gastos de locomoción nos que incorreu o monitor deportivo don Gonzalo
Rodríguez Muiños, con motivo dos desprazamentos realizados por importe de 217,36 €.

CVD: T9tv3hmJvWie62HfocQQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

TERCEIRO: Notificar o presente acordo ao interesado coa indicación de que pon fin á vía administrativa e
contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes
contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a
partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime
pertinente.>>
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RIVEIRA

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Gastos de locomoción do monitor deportivo don Gonzalo
Rodríguez Muíños, nos termos expresados anteriormente.
16.- XUSTIFICACIÓN DO PAGO A XUSTIFICAR CONCEDIDO Á TRABALLADORA SOCIAL DONA Mª
DOLORES QUINTÁNS LONGUEIRA.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos:
Primeiro: Vista a xustificación do pago a xustificar solicitado pola traballadora social dona Mª Dolores
Quintáns Longueira, sendo ela mesma a habilitada perceptora dos fondos, por importe de 200,00 euros,
para cubrir necesidades básicas e urxentes das unidades familiares que pola súa precariedade económica o
Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 29 de xuño de 2017
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Segundo: Visto o informe de fiscalización emitido sobre o particular pola Intervención Municipal en data 20
de xullo de 2017.
Fundamentos de Dereito:
Primeiro: Considerando que queda debidamente xustificada a aplicación dos fondos entregados en
concepto de pago a xustificar, de conformidade co disposto na base nº 19 e 43 das de execución do
orzamento en vigor.
Segundo: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no BOP da Coruña nº 27 de 3 de
febreiro de 1998, sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de Goberno Local.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
PRIMEIRO: Aproba-la xustificación rendida do pago a xustificar concedido a traballadora social dona Mª
Dolores Quintáns Longueira, sendo ela mesma a habilitada perceptora dos fondos, para cubrir necesidades
básicas e urxentes das unidades familiares que pola súa precariedade económica o poidan precisar,
aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local de data 4 de maio de 2017, por importe de 198,90 €,
procedendo á devolución de 1,10 € mediante ingreso na conta deste Concello no Banco Sabadell Gallego,
segundo o seguinte detalle:

CVD: T9tv3hmJvWie62HfocQQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FACTURA Nº
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poidan precisar, aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 4 de maio de 2017 e cuxa xustificación se
presentou o 14 de xullo de 2017, con NRE 2928.

208-1-07/44
570
8311768
8311767
06000063
N000046/2017
152240005854
AG-7007
AG-6473
AG-6747
AE-6240
AG-6836
AG-7078
AG-7284
AG-7229
AG-7215
AG-7323
T562
FE17137007838424
15170102728
N000040/2017

PROVEDOR
DISTRIBUCIONES FROIZ S.A.U.
ENRIQUE BECERRA RODRÍGUEZ
IRIAGAS S.L.
IRIAGAS S.L.
VEGO SUPERMERCADOS S.A.U.
OSCAR BALTAR BESCANSA
REPSOL BUTANO S.A.
HERMANOS FERRÍN S.L.
EHERMANOS FERRÍN S.L.
HERMANOS FERRÍN S.L.
VIAXES ROIS
HERMANOS FERRÍN S.L.
HERMANOS FERRÍN S.L.
HERMANOS FERRÍN S.L.
HERMANOS FERRÍN S.L.
HERMANOS FERRÍN S.L.
HERMANOS FERRÍN S.L.
VICENTE DOMINGUEZ S.C.
GAS NATURAL S.U.R.
ESPINA Y DELFÍN S.L.
OSCAR BALTAR BESCANSA
TOTAL

IMPORTE
15,70 €
20,00 €
14,18 €
14,18 €
15,09 €
32,82 €
14,18 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
2,20 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
5,00 €
9,03 €
13,93 €
29,99 €
198,90 €

SEGUNDO: Notificar o presente acordo á interesada coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra
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Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Xustificación do pago a xustificar concedido á traballadora
social dona Mª Dolores Quintáns Longueira, nos termos expresados anteriormente.
17.- XUSTIFICACIÓN DO PAGO A XUSTIFICAR CONCEDIDO Á TÉCNICA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
DONA JULIA BLANCO FERNÁNDEZ, SENDO A HABILITADA PERCEPTORA DOS FONDOS A AUXILIAR
ADMINITRATIVA, DONA SILVIA CAROU BALADO.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos:
Primeiro: Vista a xustificación do pago a xustificar solicitado pola Técnica de Intervención Familiar dona
Julia Blanco Fernández, sendo a habilitada perceptora dos fondos a Auxiliar Administrativa dona Silvia
Carou Balado, por importe de 300,00 euros, para cubrir compensación dos gastos farmacéuticos de familias
con menores de 16 anos a cargo, empadroados no termo municipal e que non superen o límite de ingresos
referido no artigo 12.d) da lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, por importe de
300,00 €, aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 4 de maio de 2017 e cuxa xustificación se
presentou o 28 de xuño de 2017, con NRE 5459.
Segundo: Visto o informe de fiscalización emitido sobre o particular pola Intervención Municipal en data 20
de xullo de 2017.
Fundamentos de Dereito:
Primeiro: Considerando que queda debidamente xustificada a aplicación dos fondos entregados en
concepto de pago a xustificar, de conformidade co disposto na base nº 19 e 43 das de execución do
orzamento en vigor.
Segundo: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no BOP da Coruña nº 27 de 3 de
febreiro de 1998, sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de Goberno Local.
CVD: T9tv3hmJvWie62HfocQQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

Versión imprimible

FIRMADO POR Ana María Ares Álvarez (NIF: 35314376S) (FECHA: 03/08/2017), Antonio Fernández Angueira (NIF: 78797426R) (FECHA: 04/08/2017)

a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde no prazo dun mes contado
dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da
mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>

PRIMEIRO: Aproba-la xustificación rendida do pago a xustificar concedido a Técnica de Intervención
Familiar dona Julia Blanco Fernández, sendo a habilitada perceptora dos fondos a auxiliar administrativa,
dona Silvia Carou Balado, para cubrir compensación dos gastos farmacéuticos de familias con menores de
16 anos a cargo, empadroados no termo municipal e que non superen o límite de ingresos referido no
artigo 12.d) da lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, aprobado pola Xunta de
Goberno Local de data 4 de maio de 2017, por importe de 296,06 €, procedendo á devolución de 3,94 €
mediante ingreso na conta deste Concello no Banco Sabadell Gallego en data 28/06/2017, segundo o
seguinte detalle:
FACTURA Nº

PROVEDOR

A015178/2017
N000056/2017
N000033/2017

FARMACIA SARA CATRAÍN GONZÁLEZ
FARMACIA SARA CATRAÍN GONZÁLEZ
FARMACIA ÓSCAR BALTAR BESCANSA

Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 29 de xuño de 2017
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13,00€
20,73€
5,26€
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N000034/2017
N000066/2017
N000068/2017
A018876/2017
N000070/2017
A019751/2017
Q000017/2017
N000075/2017
N000077/2017
2017/0007
2017/0008
N000080/2017
N000082/2017
A022142/2017
O000022/2017
Q000022/2017
Q000023/2017
N000091/2017
N000093/2017
N000096/2017
N000095/2017
N000097/2017

FARMACIA ÓSCAR BALTAR BESCANSA
FARMACIA SARA CATRAÍN GONZÁLEZ
FARMACIA SARA CATRAIN GONZÁLEZ
FARMACIA SARA CATRAÍN GONZÁLEZ
FARMACIA SARA CATRAIN GONZÁLEZ
FARMACIA SARA CATRAÍN GONZÁLEZ
FARMACIA NOELIA MAYO FERNÁNDEZ
FARMACIA SARA CATRAÍN GONZÁLEZ
FARMACIA SARA CATRAÍN GONZÁLEZ
FARMACIA VANESA REGUEIRA PREGO
FARMACIA VANESA REGUEIRA PREGO
FARMACIA SARA CATRAÍN GONZÁLEZ
FARMACIA SARA CATRAÍN GONZÁLEZ
FARMACIA SARA CATRAÍN GONZÁLEZ
FARMACIA ÓSCAR BALTAR BESCANSA
FARMACIA NOELIA MAYO FERNÁNDEZ
FARMACIA NOELIA MAYO FERNÁNDEZ
FARMACIA SARA CATRAÍN GONZÁLEZ
FARMACIA SARA CATRAÍN GONZÁLEZ
FARMACIA SARA CATRAÍN GONZÁLEZ
FARMACIA SARA CATRAÍN GONZÁLEZ
FARMACIA SARA CATRAÍN GONZÁLEZ
TOTAL

2,50€
2,17€
3,95€
5,05€
6,07€
3,41€
57,79€
7,21€
3,23€
10,58€
29,63€
17,41€
10,11€
2,34€
34,06€
8,50€
2,76€
11,91€
17,41€
5,08€
7,15€
8,75€
296,06 €

CVD: T9tv3hmJvWie62HfocQQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SEGUNDO: Notificar o presente acordo á interesada coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra
a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde no prazo dun mes contado
dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da
mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>
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Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Xustificación do pago a xustificar concedido á técnica de
intervención familiar dona Julia Blanco Fernández, sendo a habilitada perceptora dos fondos a auxiliar
administrativa, dona Silvia Carou Balado, nos termos expresados anteriormente.
18.- DEVOLUCION DO AVAL PRESTADO EN GARANTÍA DIFINITIVA DA OBRA "CAMIÑO NA LAMPARA
(IRIA) E OUTROS" POR XABRE OBRA CIVIL SL.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos:
Primeiro: En data 04/12/2014, con NRE 9605 de 05/12/2014, don Luis Iglesias Villar, en nome e
representación de Xabre Obra Civil S.L..solicita a devolución do aval presentado en garantía definitiva da
obra “Camiño na Lámpara (Iria) e outros”. Trátase do aval do Banco Popular por importe de 1.125,46 €, con
número de rexistro 1268-00250.
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Terceiro. En data 07/07/2017, con NRE 5776 o director da obra de referencia achega o seu informe de data
29/06/2017 no que se establece que “pola Empresa adxudicataria executouse a citada obra cumprindo as
prestacións e condicións técnicas do contrato, segundo as previsións contidas no proxecto técnico e as
especiais impostas por esta Dirección. Transcorrido o prazo de garantía de 1 ano dende a Recepción da
obra, non se observan deficiencias que determinen responsabilidades a exercitar sobre a garantía definitiva.
Faise constar expresamente que se procedeu pola empresa adxudicataria á retirada do cartel anunciador da
mencionada obra”.
Cuarto. En data 20/07/2017 emítese informe da interventora accidental favorable á devolución do aval de
referencia.
Fundamentos de Dereito.
Único. Ao abeiro do establecido nos artigos 90 e 218 da Lei de Contratos do Sector Público e sendo o
órgano competente para a devolución do dito aval a Xunta de Goberno Local ao abeiro do diposto no artigo
14 do Regulamento Orgánico Municipal publicado no BOP número 27 do 3 de febreiro de 1998.
PROPOÑO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
Primeiro. Devolver a Luis Iglesias Villar, en nome e representación de Xabre Obra Civil S.L. o aval do
Banco Popular número 1268/00250 presentado en garantía definitiva da obra “Camiño na Lampara (Iria) e
outros” por importe de 1.125,46 € rexistrado na contabilidade municipal co número de operacion
320130000025 e número de referencia 32013000025.
Segundo. Notificar o presente acordo ó interesado coa indicación de que pon fin á vía administrativa e
contra a cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes
contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses
contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se
estime pertinente.
Terceiro. Dar conta do presente acordo á Tesoureira Municipal.>>
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Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Devolución do aval prestado en garantía definitiva da obra
“Camiño na Lámpara (Iria) e outros” por Xabre Obra Civil S.L., nos termos expresados anteriormente.
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Segundo. En data 11/12/2014 solicítase de Julio C. Rojo Martínez, director facultativo da obra de
referencia, informe técnico ao respecto da procedencia da devolución do dito aval.

19.- LIQUIDACIÓN DA TAXA POLA OCUPACIÓN DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON POSTOS DE
VENTA.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos:
Primeiro: Vistas as relacións presentadas en datas 10 e 12 de xullo de 2017 polo Inspector Xefe da Policía
Local de postos que se instalan durante a semana nas bancadas da praza de abastos.
Segundo.- Vista a providencia do Concelleiro delegado da Praza de Abastos don Francisco Javier Guillán
Iglesias de data 13 de xullo de 2017, na que se solicita da Tesoureira Municipal que se proceda a practicar
as oportunas propostas de liquidación da taxa correspondente as persoas que a continuación se relacionan:
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SUXEITOS PASIVOS

MÓDULO/Nº M2
DÍAS OCUPACIÓN
POSTO
OCUPACIÓN

José Cordo Agrasar (Frutas Gelina)

1/FV03

5,1

20 días de xaneiro, 20 días de Froitas
febreiro e 23 de marzo de 2017 verduras

e

José Cordo Agrasar (Frutas Gelina)

1/FV06

5,1

20 días de xaneiro, 20 días de Froitas
febreiro e 23 de marzo de 2017 verduras

e

Beatriz Iglesias Dopazo (Frutería 2/FV09
Conchita)

3,06

25 días de xaneiro, 24 días de Froitas
febreiro e 27 de marzo de 2017 verduras.

e

Mª del Carmen Chenlo Castro 2/FV10
(Catalina)

3,06

25 días de xaneiro, 24 días de Froitas, verduras
febreiro e 27 de marzo de 2017 e outros

Camila Montes Solla

3/V02 (A)

4,59

20 días de xaneiro, 20 días de Bacallau
febreiro e 23 de marzo de 2017 outros

e

Ana Isabel Rodríguez Abuín

3/FV12 (A)

3,06

20 días de xaneiro, 20 días de Froitas
febreiro e 23 de marzo de 2017 verduras

e

Carmen Fuentes Martínez

3/FV14 (A)

2,55

20 días de xaneiro, 20 días de Froitas
febreiro e 23 de marzo de 2017 Verduras

e

Mª Carmen Gonzálvez Dieguez

3/FV14 (B)

2,55

0 días de xaneiro, 20 días de Produtos
febreiro e 23 de marzo de 2017 agrícolas
tempada

de

20 días de xaneiro, 20 días de Produtos
febreiro e 23 de marzo de 2017 agrícolas
tempada

de

Evangelina Vecino Seco

3/FV17 (A)

3,57

MERCADORÍAS

Mª Rosa Bermúdez González

4/PM05 (A)

2,33

20 días de xaneiro, 20 días de Pescados
febreiro e 23 de marzo de 2017 mariscos

e

Mª Dolores Fuentes Gil

4/PM06 (B)

5

20 días de xaneiro, 20 días de Pescados
febreiro e 23 de marzo de 2017 mariscos

e

Mª Dolores Fuentes Gil

4/PM07

1,32

20 días de xaneiro, 20 días de Pescados
febreiro e 23 de marzo de 2017 mariscos

e

Paulina Bermúdez González

4/PM09 (B)

3

20 días de xaneiro, 20 días de Pescados
febreiro e 23 de marzo de 2017 mariscos

e

Terceiro: Vistas as liquidacións practicadas pola Tesoureira Municipal en data 13 de xullo de 2017.
CVD: T9tv3hmJvWie62HfocQQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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Primeiro: Visto o disposto na Ordenanza Fiscal nº 17 reguladora da taxa pola instalación de postos,
barracas, casetas de venta, espectáculos ou atraccións en terreos de uso público.
Segundo: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia
da Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998 sobre delegación de competencias na Xunta de Goberno
Local, que establece que o Alcalde delega na Xunta de Goberno Local as atribucións delegables do artigo
61.1 da Lei 5/1997 de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, entre as que se atopan autorizar e
dispoñer os gastos dentro dos límites da súa competencia, ordenar os pagos, rendir as contas e o desarrollo
da xestión económica conforme ao orzamento aprobado.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
Primeiro.- Aprobar as seguintes liquidacións tributarias practicadas pola Tesoureira Municipal da taxa
correspondente pola ocupación do dominio público local con postos de venta ao abeiro do disposto na
Ordenanza Fiscal nº 17 reguladora da taxa pola instalación de postos, barracas, casetas de venta,
Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 29 de xuño de 2017

49 de 56

José Cordo Agrasar (Frutas Gelina)
CONCEPTO

IMPORTE EUROS

Por ocupación do dominio público local cun posto de venta temporal de froitas e verduras
(nº 1/FV03) durante 20 días de xaneiro, 20 de febreiro e 23 de marzo de 2017, de 6 m2,
a razón de 0,68 € m2 ou fracción e día X 63 días

257,04 €

José Cordo Agrasar (Frutas Gelina)
CONCEPTO

IMPORTE EUROS

Por ocupación do dominio público local cun posto de venta temporal de froitas e verduras
(nº 1/FV06) durante 20 días de xaneiro, 20 de febreiro e 23 de marzo de 2017, , de 6 m2,
a razón de 0,68 € m2 ou fracción e día X 63 días

257,04 €

Beatríz Iglesias Dopazo (Frutería Conchita)
CONCEPTO

IMPORTE EUROS

Por ocupación do dominio público local cun posto de venta temporal de froitas e verduras
(nº 2/FV09) durante 25 días de xaneiro, 24 de febreiro e 27 de marzo de 2017, de 4 m2,
a razón de 0,68 € m2 ou fracción e día X 76 días

206,72 €

Mª del Carmen Chenlo Castro (Catalina)
CONCEPTO

IMPORTE EUROS

Por ocupación do dominio público local cun posto de venta temporal de froitas, verduras e
outros (nº 2/FV10) durante 25 días de xaneiro, 24 de febreiro e 27 de marzo de 2017, de 4
m2, a razón de 0,68 € m2 ou fracción e día X 76 días

206,72 €

CVD: T9tv3hmJvWie62HfocQQ
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espectáculos ou atraccións en terreos de uso público:

CONCEPTO

IMPORTE EUROS

Por ocupación do dominio público local cun posto de venta temporal de bacallau e outros
(nº 3/V02 A) durante 20 días de xaneiro, 20 de febreiro e 23 de marzo de 2017, de 5 m2,
a razón de 0,68 € m2 ou fracción e día X 63 días

214,20 €

Ana Isabel Rodríguez Abuín
CONCEPTO

IMPORTE EUROS

Por ocupación do dominio público local cun posto de venta temporal de froitas e verduras
(nº 3/FV12 A) durante 20 días de xaneiro, 20 de febreiro e 23 de marzo de 2017, de 4
m2, a razón de 0,68 € m2 ou fracción e día X 63 días

171,36 €

Carmen Fuentes Martínez
CONCEPTO

IMPORTE EUROS

Por ocupación do dominio público local cun posto de venta temporal de froitas e verduras
(nº 3/FV14 A) durante 20 días de xaneiro, 20 de febreiro e 23 de marzo de 2017, de 3

128,52 €

Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 29 de xuño de 2017

50 de 56

Concello de Padrón
CIF P1506600D
Rúa Longa, 27
15900 Padrón, A Coruña
correo@padron.gal
www.padron.gal
Tfl: 981 81 04 51
Fax: 981 81 15 50

Mª Carmen Gonzálvez Dieguez
CONCEPTO

IMPORTE EUROS

Por ocupación do dominio público local cun posto de venta temporal de produtos agrícolas
de tempada (nº 3/FV14 B) durante 20 días de xaneiro, 20 de febreiro e 23 de marzo de
2017, de 3 m2, a razón de 0,68 € m2 ou fracción e día X 63 días

128,52 €

Evangelina Vecino Seco
CONCEPTO

IMPORTE EUROS

Por ocupación do dominio público local cun posto de venta temporal de produtos agrÍcolas
de tempada (nº 3/FV17 A) durante 20 días de xaneiro, 20 de febreiro e 23 de marzo de
2017, de 4 m2, a razón de 0,68 € m2 ou fracción e día X 63 días

171,36 €

Mª Rosa Bermúdez González
CONCEPTO

IMPORTE EUROS

Por ocupación do dominio público local cun posto de venta temporal de pescados e
mariscos (nº 4/PM05 A) 20 días de xaneiro, 20 de febreiro e 23 de marzo de 2017, de 3
m2, a razón de 0,68 € m2 ou fracción e día X 63 días

128,52 €

Mª Dolores Fuentes Gil
CONCEPTO

IMPORTE EUROS

Por ocupación do dominio público local cun posto de venta temporal de pescados e
mariscos (nº 4/PM06 B) durante 20 días de xaneiro, 20 de febreiro e 23 de marzo de 2017,
de 5 m2, a razón de 0,68 € m2 ou fracción e día X 63 días

214,20 €
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m2, a razón de 0,68 € m2 ou fracción e día X 63 días

CONCEPTO

IMPORTE EUROS

Por ocupación do dominio público local cun posto de venta temporal de pescados e
mariscos (nº 4/PM07) durante 20 días de xaneiro, 20 de febreiro e 23 de marzo de 2017, de
2 m2, a razón de 0,68 € m2 ou fracción e día X 63 días

85,68 €

Paulina Bermúdez González
CONCEPTO

IMPORTE EUROS

Por ocupación do dominio público local cun posto de venta temporal de pescados e
mariscos (nº 4/PM09 B) durante 20 días de xaneiro, 20 de febreiro e 23 de marzo de 2017,
de 3 m2, a razón de 0,68 € m2 ou fracción e día X 63 días

128,52 €

Segundo: Notificar a presente resolución aos interesados coa indicación de que pon fin á vía administrativa
e contra a mesma poderanse interpoñer os seguintes recursos:
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Contra a resolución expresa do recurso de reposición poderá interpoñer o recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo que corresponda, no prazo de dous meses,
contados a partir do día seguinte ó da notificación.
Se a resolución non fose expresa, o prazo para interpoñer este recurso será de 6 meses contados a partir
do día seguinte a aquel no que se produza o acto presunto.
Asemade, advírteselle de que tamén poderá utilizar calquera outro recurso que estime pertinente, así como
exercer as accións que procedan ante a xurisdición competente.
PAGAMENTO DA LIQUIDACIÓN: Nas contas que o Concello ten abertas en tódalas entidades bancarias
do Municipio de Padrón, no seguinte prazo, segundo o disposto no artigo 62.2 da Lei 58/2003 de 17 de
Decembro, Xeral Tributaria:
a) Para as liquidacións notificadas entre os días 1 e 15 de cada mes, dende a data de recepción da
notificación ata o día 20 do mes posterior, ou, se este non fose hábil, ata o inmediato hábil
seguinte.
b) Para as liquidacións notificadas entre o día 16 e o último de cada mes, dende a data de recepción
da notificación ata o día 5 do segundo mes posterior ou, se este non fose hábil, ata o inmediato
hábil seguinte.
Transcorridos os prazos anteriores sen ter efectuado o ingreso, procederase ó seu cobro pola vía
administrativa de apremio, tendo en conta as seguintes recargas reguladas no artigo 28 da Lei 58/2003, de
17 de decembro, Xeral Tributaria:
c) recargo executivo do 5% sobre a totalidade da débeda e sen xuros de demora. Aplicarase cando se
satisfaga a totalidade da débeda non ingresada no período voluntario, antes da notificación da
providencia de prema.
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d) Recargo de apremio reducido do 10% sobre a totalidade da débeda e sen xuros de demora.
Aplicarase cando se satisfaga a totalidade da débeda non ingresada en período voluntario e a
propia recarga, antes da finalización do prazo de pago para as débedas apremiadas.
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RECURSOS: Contra esta liquidación poderá interpoñer, ante o mesmo órgano que a aprobou, o recurso de
reposición, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte ó da notificación, ó que se refire o artigo 108
da Lei 7/85 de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, tal e como preceptúa o artigo 14 do Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de
marzo, debendo ter en conta as condicións e circunstancias previstas neste artigo.

e) Recargo de apremio ordinario do 20% sobre a totalidade da débeda, con xuros de demora. Aplicarase
cando non concorran as circunstancias anteriores.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Liquidación da taxa pola ocupación do dominio público local
con postos de venta, nos termos expresados anteriormente.
20.- DEVOLUCION DO AVAL PRESTADO EN GARANTÍA DEFINITIVA DA OBRA "CAMIÑO CRUXEIRAS
DE ABAIXO A LÍMITE CONCELLO-LAMPAI"POR TARRIO Y SUÁREZ SL.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos:
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Primeiro: En data 26/05/2017, con NRE 4530 DE 30/05/2017, don José Tarrio Cespón, en nome e
representación de Tarrio y Suárez S.L., solicita a devolución do aval presentado en garantía definitiva da
obra “Camiño Cruxeiras de Abaixo a límite Concello-Lampai”. Trátase do aval do Banco Pastor por importe
de 1.792,43 €, con número de rexistro 8190-00741.
Segundo. En data 01/06/2017 solicítase de Julio C. Rojo Martínez, director facultativo da obra de
referencia, informe técnico ao respecto da procedencia da devolución do dito aval.
Terceiro. En data 07/07/2017, con NRE 5776 o director da obra de referencia achega o seu informe de data
29/06/2017 no que se establece que “pola Empresa adxudicataria executouse a citada obra cumprindo as
prestacións e condicións técnicas do contrato, segundo as previsións contidas no proxecto técnico e as
especiais impostas por esta Dirección. Transcorrido o prazo de garantía de 1 ano dende a Recepción da
obra, non se observan deficiencias que determinen responsabilidades a exercitar sobre a garantía definitiva.
Faise constar expresamente que se procedeu pola empresa adxudicataria á retirada do cartel anunciador da
mencionada obra”.
Cuarto. En data 20/07/2017 emítese informe da interventora accidental favorable á devolución do aval de
referencia.
Fundamentos de Dereito.
Único. Ao abeiro do establecido nos artigos 90 e 218 da Lei de Contratos do Sector Público e sendo o
órgano competente para a devolución do dito aval a Xunta de Goberno Local ao abeiro do diposto no artigo
14 do Regulamento Orgánico Municipal publicado no BOP número 27 do 3 de febreiro de 1998.
PROPOÑO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
Primeiro. Devolver a José Tarrio Cespón, en nome e representación de Tarrio y Suárez S.L. o aval do
Banco Pastor número 8190-00741 presentado en garantía definitiva da obra “Camiño Cruxeitas de Abaixo a
límite Concello-Lampai” por importe de 1.792,43 € rexistrado na contabilidade municipal co número de
operacion 320150002103 e número de referencia 32015001481.
Segundo. Notificar o presente acordo ó interesado coa indicación de que pon fin á vía administrativa e
contra a cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes
contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses
contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se
estime pertinente.
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Terceiro. Dar conta do presente acordo á Tesoureira Municipal.>>
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Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Devolución de aval prestado en garantía definitiva da obra
“Camiño Cruxeiras de abaixo a límite Concello-Lampai” por Tarrío y Suárez S.L., nos termos expresados
anteriormente.
21.- DEVOLUCIÓN DO AVAL PRESTADO EN GARANTÍA DEFINITIVA DA OBRA "MELLORA DO
ACCESO AO POLÍGONO INDUSTRIAL DE PAZOS" POR CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos:
Primeiro: En data 30/05/2017, con NRE 4531, don Luis Iglesias Villar, en nome e representación de
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Segundo. En data 01/06/2017 solicítase de Julio C. Rojo Martínez, director facultativo da obra de
referencia, informe técnico ao respecto da procedencia da devolución do dito aval.
Terceiro. En data 07/07/2017, con NRE 5776 o director da obra de referencia achega o seu informe de data
29/06/2017 no que se establece que “pola Empresa adxudicataria executouse a citada obra cumprindo as
prestacións e condicións técnicas do contrato, segundo as previsións contidas no proxecto técnico e as
especiais impostas por esta Dirección. Transcorrido o prazo de garantía de 6 meses dende a Recepción da
obra, non se observan deficiencias que determinen responsabilidades a exercitar sobre a garantía definitiva.
Faise constar expresamente que se procedeu pola empresa adxudicataria á retirada do cartel anunciador da
mencionada obra”.
Cuarto. En data 20/07/2017 emítese informe da interventora accidental favorable á devolución do aval de
referencia.
Fundamentos de Dereito.
Único. Ao abeiro do establecido nos artigos 90 e 218 da Lei de Contratos do Sector Público e sendo o
órgano competente para a devolución do dito aval a Xunta de Goberno Local ao abeiro do diposto no artigo
14 do Regulamento Orgánico Municipal publicado no BOP número 27 do 3 de febreiro de 1998.
PROPOÑO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
Primeiro. Devolver a Luis Iglesias Villar, en nome e representación de Construcciones Iglesias Mera S. L. o
aval do Banco Pastor número 8199-767 presentado en garantía definitiva da obra “Mellora do acceso ao
polígono industrial de Pazos” por importe de 4.320,96 € rexistrado na contabilidade municipal co número de
operacion 320160001578 e número de referencia 32016001136.
Segundo. Notificar o presente acordo ó interesado coa indicación de que pon fin á vía administrativa e
contra a cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes
contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses
contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se
estime pertinente.
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Construcciones Iglesias Mera S.L..solicita a devolución do aval presentado en garantía definitiva da obra
“Mellora do acceso ao polígono industrial de Pazos”. Trátase do aval do Banco Pastor por importe de
4.320,96 €, con número de rexistro 8199-767.

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Devolución de aval prestado en garantía definitiva da obra
“Mellora do acceso ao polígono industrial de Pazos” por Construcciones Iglesias Mera S.L., nos termos
expresados anteriormente.
22.- DEVOLUCIÓN DO AVAL PRESTADO EN GARANTIA DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
FRENTE PARCELA PARA A CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVENDAS PAREADAS EN AGRO DE PIÑOR DE
ARRIBA-PAZOS-PADRÓN.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos:
Primeiro: En data 27/06/2017, con NRE 5584 DE 4/07/2017 don Ángel Rodríguez Rodríguez, solicita a
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devolución do aval presentado en garantía definitiva das obras de urbanización frente parcela para a
construcción de 8 vivendas pareadas en Agro de Piñor de Arriba-Pazos-Padrón. Trátase do aval de Caixa
Galicia (ahora ABANCA) por importe de 4.200,00 €, con número de rexistro 185.648
Segundo. Que, tal como consta no Concello, por Sentenza de 11 de marzo de 2016 do Xulgado do
Contencioso-Administrativo nº 2 de Santiago, dictada no procedemento de Suspensión Administrativa de
Acordos nº 676/2013, estimouse o recurso contencioso-administrativo do Concello anulando a citada
licenza, que fora suspendida por resolución da Alcaldía de 27 de novembro de 2013.
Terceiro. Que habida conta de que o aval bancario está asociado á obriga de garantía dunhas obras de
urbanización que non se van executar, perdeu todo o seu senso polo que procede que por parte do Concello
se proceda á súa cancelación e a súa devolución.
Cuarto. En data 20/07/2017 emítese informe do interventor accidental favorable á devolución do aval de
referencia.
Fundamentos de Dereito.
Único. Ao abeiro do establecido nos artigos 90 e 218 da Lei de Contratos do Sector Público e sendo o
órgano competente para a devolución do dito aval a Xunta de Goberno Local ao abeiro do diposto no artigo
14 do Regulamento Orgánico Municipal publicado no BOP número 27 do 3 de febreiro de 1998.
PROPOÑO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
Primeiro. Devolver a Ángel Rodríguez Rodríguez aval de ABANCA número 185,648 presentado en garantía
definitiva das obras de urbanización frente parcela para a construcción de 8 vivendas pareadas en Agro de
Piñor de Arriba-Pazos-Padrón por importe de 4.200,00 € rexistrado na contabilidade municipal co número de
operacion e de referencia 320070000004.
Segundo. Notificar o presente acordo ó interesado coa indicación de que pon fin á vía administrativa e
contra a cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes
contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses
contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se
estime pertinente.

CVD: T9tv3hmJvWie62HfocQQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Terceiro. Dar conta do presente acordo á Tesoureira Municipal.>>
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Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Devolución do aval prestado en garantía definitiva das obras
de urbanización frente parcela para a construción de 8 vivendas pareadas en Agro de Piñor de arriba-PazosPadrón, nos termos expresados anteriormente.
23.- SUBSTITUCIÓN DE AVAL DEPOSITADO POLA EMPRESA XABRE OBRA CIVIL SL PARA
RESPONDER DA "SUBMINISTRACIÓN DE PARQUE INFANTIL XUNTO A PISCINA DA ESCLAVITUDE"
POR CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA EN METÁLICO.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos:
Primeiro. En data do 23/06/2017 solicítase por Xabre Obra Civil S.L. autorización para substituír aval
bancario número 1268/224 do Banco Pastor por importe de 1.021,67 euros, por fianza en efectivo.
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Terceiro. En data 20/07/2017 emítese informe da intervención accidental em sentido favorable a súa
sustitución.
Fundamentos de Dereito.
Primeiro. Considerando que o órgano competente para a cambio de avales é a Xunta de Goberno Local, ao
abeiro do disposto no artigo 14 do Regulamento Orgánico Municipal, publicado no BOP número 27, de 3 de
febreiro de 1998.
Segundo. Considerando que procede acordar o cambio do aval outorgado por BANCO POPULAR, o
27/06/2013 á empresa XABRE OBRA CIVIL S.L., con CIF B-70278627, e inscrito no Rexistro Especial de
Avales co número1268/224.
PROPOÑO:
Primeiro. Conceder a XABRE OBRA CIVIL S.L. a substitución do Aval 1268/224 do Banco Popular, por
importe de 1.021,67 € pola fianza en metálico que deberá presentarse con anterioridade a devolución do
aval constituido, en cuxo ingreso deberá figurar: Constituínte, beneficiario do depósito (persoa ou entidade
pública ou privada en favor da que se constitúe o depósito), finalidade (deberán consignarse os datos que
permitan súa identificación), normas que impoñen a constitución do depósito (descrición do motivo polo que
se constitúe o depósito), lugar e data.
Segundo. Notificar o presente acordo ao interesado coa indicación de que pon fin á vía administrativa e
contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes
contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses
contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se
estime pertinente.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Substitución de aval depositado pola empresa Xabre Obra
Civil S.L. para responder da “Subministración de parque infantil xunto a piscina da Esclavitude” por constitución
de garantía en metálico, nos termos expresados anteriormente.

CVD: T9tv3hmJvWie62HfocQQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

24.- ROGOS E PREGUNTAS.
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Segundo. Consta aval no Rexistro Especial de Avales número 1268/224, depositado na Tesourería do
Concello de Padrón e contabilizado no asento contable AVD2013007.

Por parte das señoras concelleiras e dos señores concelleiros asistentes á sesión non se formula ningún
rogo nin ningunha pregunta.
E non habendo máis asuntos que tratar, de orde da Presidencia deuse por rematada a sesión sendo as
trece horas e cincuenta minutos, de todo o cal se estende a presente acta que, en proba de conformidade,
asina conmigo o Alcalde, e do que como Secretaria dou fe.
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