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ASUNTO: ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO O DÍA VINTE E OITO DE MARZO DE 2019
EXPEDIENTE: 2019/G010/000001
Membros que asisten:
Alcalde-Presidente:
José Antonio Santiso Miramontes
Concelleiros:
Laura C. Calvo Quintela
Alberto Seoane Brandariz
Gustavo Manuel Quindimil Gómez
Francisca Bestilleiro Roel
Marcos Zapata Díaz
José María Caamaño Nogueira
Luis Constante Freire Pérez de Juan
Fátima Insua López
Roberto Gómez Lesta
Francisco Javier Rodríguez Souto
Francisco Javier Niño Ricoy
Escusan a súa ausencia:
María Ángeles Vilas Pedreira
Secretario
Adrián J. Márquez Caramés
Interventora
Gema Vázquez López

En Abegondo, ás trece horas e trinta e oito minutos do día vinte e oito de marzo
de 2019, previamente convocados, reúnense en primeira convocatoria baixo a
Presidencia do Sr. alcalde-presidente José Antonio Santiso Miramontes, e
asistido do secretario Adrián J. Márquez Caramés, os concelleiros na marxe
expresados co obxecto de realizar a sesión ordinaria.
Logo de comprobar que asisten o número suficiente para a válida constitución, o
Sr. alcalde-presidente declara aberta a sesión pasándose a examinar os
asuntos comprendidos na Orde do Día que é a seguinte:
PARTE I: ADOPCIÓN DE ACORDOS
1.- 1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
(17.01.2019).
De acordo co disposto no art. 91 do ROF o Sr. alcalde-presidente consultou os
concelleiros se desexan facer algunha observación á acta de data 17.01.2019 e
que estaba pendente de aprobar.
Unha vez sometido este punto da orde do día a votación ordinaria a Corporación
Municipal acorda por unanimidade dos membros presentes a aprobación da
acta.
2.- APROBACIÓN DEFINITIVA DO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN
PROVISIONAL DO CONCELLO DE ABEGONDO
Dáse conta dunha proposición informada favorablemente pola comisión
informativa correspondente que di:
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN
PROVISIONAL DO CONCELLO DE ABEGONDO
EXPEDIENTE:
2018/57/000001 e 2018/G003/000061

ANTECEDENTES
PRIMEIRO. Pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a través da Orde do 14 de setembro de
2012, se outorga a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación municipal do Concello de Abegondo (PXOM),
publicada no DOG 184 do 26 de setembro de 2012.
SEGUNDO. O 21 de febreiro de 2014 o Pleno do Concello aprobou, de acordo co establecido no artigo 85.7.a) da Lei
9/2002, de ordenación urbanística e de protección do medio rural de Galicia, a corrección de erros na normativa do
PXOM de Abegondo. A Consellería competente en materia de Urbanismo e Ordenación do Territorio, mediante a
Orde do 27 de maio de 2014, resolveu a aprobación definitiva da corrección de erros do Plan xeral de ordenación
municipal do Concello de Abegondo (A Coruña).
TERCEIRO. En data 14 de abril de 2016 a sección 002 da Sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia ditou sentencia anulatoria do plan xeral estimando o recurso contencioso-administrativo interposto
pola Plataforma de Afectados o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Abegondo contra a Orde da Consellería de
medio ambiente, territorio e infraestruturas da Xunta de Galicia, de catorce de setembro de 2012, sobre aprobación
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definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Abegondo.
CUARTO. Esta sentencia foi ratificada polo Tribunal Supremo con data de 17 de xullo de 2017.
QUINTO. Ao abeiro do disposto na lei 2/2017 de 8 de febreiro de medidas fiscais, administrativas e de ordenación,
dende o Concello de Abegondo incoase o procedemento para a realización dunha ordenación provisional nos termos
da citada Lei.
SEXTO. Co fin de dar aos veciños destes últimos núcleos a posibilidade de construír, emítese un bando municipal en
agosto de 2017 onde se invita a todos aqueles veciños que teñan intención de obter licenza nun prazo de cinco anos
a materializar un compromiso neste sentido antes do 15 de outubro de 2017. Con este compromiso búscase evitar
que se propoñan núcleos onde antes non existira demanda cun fin meramente especulativo, facilitando a posibilidade
de construír unha vivenda familiar a aqueles veciños realmente interesados en facelo.
SÉTIMO. Despois deste período de consulta pública, comprobase que numerosos veciños de núcleos onde xa existía
actividade urbanística tamén fixeron constar o seu interese en que eses núcleos recobrasen a súa vixencia na
Ordenación Provisional.
OITAVO. O 18.01.2018 co nº de rexistro de entrada E.R.E 2018000000111 Fernández Carballada e Asociados SLP
presentou o estudo previo á adopción do instrumento de ordenación provisional do Concello de Abegondo.
NOVENO. O 02.02.2018 o secretario municipal emitiu o informe proposta para o estudo previo á adopción do
instrumento de ordenación provisional do Concello de Abegondo.
DÉCIMO. En data 02.02.2018 o alcalde-presidente aprobou o estudo específico da situación derivada da anulación
do instrumento de ordenación para o ámbito que se pretenda ordenar a través do devandito instrumento provisional e
someteu este estudo ao informe urbanístico e ambiental vinculante dos órganos competentes da Administración da
Comunidade Autónoma.
UNDÉCIMO. En data de 27/03/18 recíbese "informe urbanístico sobre a ordenación provisional do concello de
Abegondo" e "informe ambiental".
DÉCIMOSEGUNDO. En data de 26/07/2018 recíbese resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio
Climático pola que se formula o informe ambiental estratéxico relativo ao Instrumento de ordenación provisional do
concello de Abegondo.
DÉCIMOTERCEIRO. En data 31.10.2018 o Concello recibiu da empresa encargada do asesoramento o documento
urbanístico cos requirimentos indicados
DÉCIMOCUARTO. En data 13.11.2018 o arquitecto municipal informou a proposta, como trámite previo á aprobación:
Emitirase informe dos servizos xurídicos e técnicos municipais sobre a integridade documental do expediente, das
actuacións administrativas realizadas, da calidade técnica da ordenación proxectada e da conformidade da
ordenación coa presente lei.
DÉCIMOQUINTO. O 22.11.2018 O Concello Pleno de Abegondo aprobou inicialmente o instrumento de ordenación
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provisional. O 21.12.2018 o concello publicou no DOG o anuncio de información pública de aprobación inicial do
instrumento de ordenación provisional de conformidade co artigos 84 e seguintes da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de
medidas fiscais, administrativas e de ordenación. O anuncio consta no taboleiro de anuncios municipal e anunciouse
no periódico La Voz de Galicia e El iIdeal Gallego na data 21.12.2018.
Está
publicado,
á
vez
o
documento
completo
e
dilixenciado
na
sede
electrónica
(https://sede.abegondo.gal/opencms/gl/informacion/tablon/20181221_infpublica_aprobinic_instrumento_ordenprovis.h
tml) e pódese consultar na web municipal: http://abegondo.gal/servizos-municipais/urbanismo/iop/
DÉCIMO SEXTO. O Concello fixo a notificación individual a todas as persoas titulares catastrais dos terreos
afectados. Consta certificación de secretaría sobre esta notificación.
DÉCIMO SÉTIMO. Durante o mesmo tempo no que se realizou o trámite de información pública, a Administración
municipal solicitou das administracións públicas competentes os informes sectoriais e as consultas que resulten
preceptivos. Consta certificación de secretaría sobre este trámite:
ORGANISMO

DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO DE
GALICIA

DATA
SOLICITUDE
MUNICIPAL

DATA CONTESTACIÓN

CONTESTACIÓN

ADIF

15.01.2019 – REXISTRO Nº 161

FAVORABLE

MINISTERIO DE
HACIENDA

02.01.2019 – REXISTRO Nº 201990000000005

FAVORABLE

23.01.2019 – REXISTRO Nº 241

FAVORABLE

14.02.2019 – REXISTRO Nº
201990000000172

FAVORABLE

MINISTERIO DE
DEFENSA

07.12.2018

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO
DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO
CULTURAL

07.12.2018

08.01.2019 – REXISTRO Nº
201890000001234

FAVORABLE
CONDICIONADO

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE - AXI

07.12.2018

15.02.2019 – REXISTRO Nº
201900000000442

FÓRA DE PRAZO*

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO SECRETARIA XERAL DE CALIDADE
AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO

07.12.2018

04.01.2019 – REXISTRO Nº 27

FAVORABLE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

07.12.2018

01.02.2019 – REXISTRO Nº
201990000000942

FAVORABLE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO

07.12.2018

15.01.2019 REXISTRO Nº 158

FAVORABLE

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS E
MOBILIDADE-AUGAS DE GALICIA

07.12.2018

NON
CONTESTADA*

CONSELLERIA DE MEDIO RURALDIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E

07.12.2018

NON
CONTESTADA*
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PRODUCCIÓN FORESTAL
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO – DIRECCIÓN
XERAL DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA

07.12.2018

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO – INSTITUTO
ESTUDOS DO TERRITORIO

07.12.2018

NON
CONTESTADA*
07.03.2019 – REXISTRO DE
ENTRADA Nº 201990000000243

FÓRA DE PRAZO
(FAVORABLE)

*Os informes sectoriais autonómicos deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, transcorrido o cal
entenderanse emitidos con carácter favorable.
DÉCIMO OITAVO. En data 08.03.2019 o equipo redator remitiu ao Concello o documento para a aprobación definitiva
coas correccións solicitadas pola Consellería de Infraestructuras E Mobilidade – Axi e a Consellería de Cultura e
Turismo Dirección Xeral De Patrimonio Cultural, así como a proposta de contestación ás alegacións.
DÉCIMO NOVENO. Logo da comprobación por parte dos técnicos municipais dalgún erro menor na documentación
presentada por Carballada e requiridos verbalmente para subsanalo, en data 14.03.2019 achegan por rexistro a nova
documentación corrixida.
VIXÉSIMO. Consta informe técnico no expediente no que se corrobora a documentación presentada e se informa
favorablemente o expediente.
LEXISLACIÓN APLICABLE
A Lexislación máis destacada do asunto é a seguinte:
— A Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
— A Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.
— A Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
— A Lei 2/2017, de 8 de febreiro de medidas fiscais, administrativas e de ordenación.
— A Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Chan de Galicia.
CONSIDERACIÓNS
PRIMEIRA. De acordo co artigo 84 da Lei 2/2017 de 8 de febreiro de medidas fiscais, administrativas e de
ordenación, a regulación e mais as medidas establecidas neste título serán de aplicación naqueles supostos en
que a declaración de nulidade de todo ou parte dun instrumento de planificación urbanística municipal ou dun
decreto polo que se suspenda a vixencia da planificación urbanística municipal por unha sentenza firme supoña que
recobre a súa vixencia un instrumento de planificación anterior que, segundo o que se establece nesta lei,
non responda á realidade urbanística existente no termo municipal, xurdida ao amparo do instrumento anulado.
O que é de aplicación neste caso. A Xustificación está contida na parte primeira do ESTUDO PREVIO Á ADOPCIÓN
DO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN PROVISIONAL DO CONCELLO DE ABEGONDO asinado polo técnico
Álvaro Fernández Carballada, concretamente no punto 1.2.2:
“Con anterioridade ao PXOM de 2012 anulado, existían unhas Normas Subsidiarias de Planeamento (NN.SS.MM.
1996) aprobadas o 27 de decembro de 1996, ademais das seguintes Modificacións Puntuais e Estudos de Detalle:
Modificación e delimitación nas NN.SS.MM. para Plan Especial de Infraestrutura deportiva en Agra de Marces
(29/09/2000), Modificación e delimitación nas da UE-5 das NN.SS.MM., sita en San Tirso de Mabegondo
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(20/03/1999), Estudo de Detalle de Vivendas Sociais na UE-5 (20/03/1999) e Estudo de Detalle UE de San Marcos
(20/09/1997).
As NN.SS.MM. do 1996 foron anuladas por sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o 14 de setembro do
ano 2000, con sentenza firme do Tribunal Supremo do 27 de novembro de 2003. Polo tanto o Instrumento de
ordenación vixente actualmente no Concello de Abegondo son as Normas Complementarias e Subsidiarias de
Planeamento das provincias de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra aprobadas o 14 de maio de 1991, e as
correspondentes determinacións da Lei 2/2016, do 10 de febreiro de Solo de Galicia [...].”
SEGUNDA. En todo caso, a adopción das medidas previstas deberá respectar o disposto nas sentenzas firmes que
declaren a nulidade dos instrumentos de planificación urbanística ou dos decretos de suspensión, e as resolucións
xudiciais recaídas na súa execución.
O que queda xustificado no informe técnico e na parte segunda do ESTUDO PREVIO Á ADOPCIÓN DO
INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN PROVISIONAL DO CONCELLO DE ABEGONDO asinado polo técnico Álvaro
Fernández Carballada, así como en toda a documentación que consta no expediente, especialmente a
documentación que se aproba definitivamente.
TERCEIRA. As medidas de ordenación provisional non serán de aplicación ao solo clasificado como rústico no
planeamento anulado, para o cal será de aplicación o disposto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia,
de acordo co establecido nas súas disposicións transitorias.
En ningún caso as medidas de ordenación provisional serán de aplicación cando o instrumento de ordenación
provisional para o ámbito de que se trate deba someterse á avaliación ambiental estratéxica ordinaria de acordo co
establecido na normativa básica estatal.
CUARTA. Para os efectos da protección do patrimonio cultural e da aplicación da Lei do patrimonio cultural de
Galicia, a simple declaración de nulidade do instrumento de ordenación urbanístico non implicará a perda da
condición de bens declarados de interese cultural ou de bens catalogados dos bens incluídos no catálogo do
instrumento de ordenación anulado, sendo de aplicación en todo caso o réxime derivado da lexislación indicada. O
que se cumpre ao abeiro do indicado no INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN PROVISIONAL DO CONCELLO DE
ABEGONDO asinado polo técnico Álvaro Fernández Carballada.
QUINTA. O procedemento para a aprobación do instrumento de planificación será o seguinte:
1. Para os efectos de aplicar as medidas de ordenación provisional previstas no presente título, será requisito
necesario que o concello cuxo instrumento de planificación foi anulado inicie a tramitación dun novo, o procedemento
de contratación dos servizos técnicos ou xurídicos necesarios para a súa redacción ou ben lles encomende a
realización total ou parcial do instrumento aos servizos técnicos municipais.
2. En todo caso, o concello que aprobe instrumentos de ordenación provisional dos previstos na presente lei deberá
presentar o borrador do novo instrumento de planificación no prazo dun ano, aprobar inicialmente o novo instrumento
no prazo de dous anos e aprobar provisionalmente o novo instrumento de ordenación no prazo de tres anos e seis
meses. Os anteriores prazos contaranse cada un deles desde a data de publicación do acordo de aprobación
definitiva do instrumento de ordenación provisional. [O cumprimento dos trámites a que fai referencia o parágrafo
anterior dentro dos prazos sinalados para tales efectos é requisito inescusable para o mantemento da vixencia dos
instrumentos de ordenación provisional aprobados de acordo co previsto na presente lei. Transcorrido calquera dos

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Abegondo [https://sede.abegondo.es]
mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común e artigo 42 da Lei
40/2015 de Réxime Xurídico do Sector Público.

San Marcos, 1, Abegondo
15318 Abegondo
A Coruña
Tfno.: 981 647 909 Fax 981 673 050
web: www.abegondo.gal
sede electrónica: sede.abegondo.es
enderezo electrónico: correo@abegondo.es

prazos sinalados sen se cumpriren os trámites previstos neste artigo, o instrumento de ordenación provisional
aprobado esgotará a súa vixencia por ministerio do previsto na presente lei e quedará inmediatamente sen efecto.]
3. Con carácter previo á adopción dun instrumento de ordenación provisional dos previstos na lei, realizarase
un estudo específico da situación derivada da anulación do instrumento de ordenación para o ámbito que se
pretenda ordenar a través do devandito instrumento provisional. Este estudio coincide co documento
presentado por Fernández Carballada en data 17.01.2018
4. O devandito estudo e análise municipal someteranse a informe urbanístico e ambiental vinculante dos
órganos competentes da Administración da Comunidade Autónoma.
5. Unha vez emitidos os informes anteriores, o estudo será, se é o caso, aprobado polo concello, xustificando a
necesidade da adopción das medidas de ordenación provisional previstas na presente lei.
6. Con carácter previo á aprobación inicial do documento, realizaranse os seguintes trámites:
a) O concello remitirá ao órgano ambiental a solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica
simplificada, á que achegará o borrador das ordenacións provisionais e o documento ambiental estratéxico, co
contido establecido na lexislación vixente.
b) O órgano ambiental formulará o informe ambiental estratéxico no prazo máximo de dous meses desde a
recepción da documentación indicada na alínea anterior, tras identificar e consultar ás administracións públicas
afectadas e ás persoas interesadas de acordo co establecido na normativa indicada por un prazo máximo dun
mes.
O órgano ambiental, tendo en conta o resultado das consultas, determinará no informe ambiental estratéxico se a
ordenación provisional ten ou non efectos significativos no medio. No caso de non prever efectos significativos, a
ordenación provisional poderá aprobarse nos termos que o propio informe estableza.
O informe ambiental estratéxico remitirase no prazo de quince días hábiles para a súa publicación no Diario Oficial de
Galicia e na sede electrónica do órgano ambiental.
7. O órgano municipal competente procederá á súa aprobación inicial e someterao á información pública como
mínimo durante vinte días, mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior
difusión na provincia. Así mesmo, notificaráselles individualmente a todas as persoas titulares catastrais dos terreos
afectados.
8. Durante o mesmo tempo no que se realiza o trámite de información pública, a Administración municipal deberá
solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais e as consultas que resulten preceptivos. Os
informes sectoriais autonómicos deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, transcorrido o cal entenderanse
emitidos con carácter favorable. Se a ordenación provisional prevista foi xa obxecto dos indicados informes con
anterioridade, admitirase a reprodución ou confirmación dos criterios contidos nos informes emitidos no seu día polos
órganos informantes, sen prexuízo das cuestións que se poidan engadir á vista de novas circunstancias ou da
aprobación de normativa posterior.
9. Emitirase informe dos servizos xurídicos e técnicos municipais sobre a integridade documental do expediente, das
actuacións administrativas realizadas, da calidade técnica da ordenación proxectada e da conformidade da
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ordenación coa presente lei.
10. A aprobación definitiva das ordenacións provisionais corresponderalle ao pleno do concello. Unha vez aprobadas
definitivamente, as ordenacións provisionais publicaranse de acordo co establecido nos apartados 2, 3 e 4 do artigo
82 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia: [82.2 2. O acordo de aprobación definitiva do planeamento
deberá publicarse, no prazo dun mes desde a súa adopción, no Diario Oficial de Galicia. Xunto coa publicación deste
acordo publicarase a indicación das medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no ambiente da aplicación do
plan e a referencia ao enderezo electrónico no que figurará o contido íntegro do plan á disposición do público, así
como, cando proceda, o extracto elaborado con carácter previo á aprobación do documento, que incluirá os
seguintes aspectos: a) A xustificación da integración no plan dos aspectos ambientais. b) A xustificación de como se
tomaron en consideración no plan o estudo ambiental estratéxico, os resultados da información pública e das
consultas e a declaración ambiental estratéxica, así como, se é o caso, as discrepancias xurdidas no proceso. c) As
razóns da elección da alternativa seleccionada, en relación coas alternativas consideradas.82.3. O documento que
conteña a normativa e as ordenanzas deberá publicarse no Boletín Oficial da provincia. 82.4. En todo caso, a eficacia
do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan aprobado quedan condicionadas á súa publicación de
conformidade co establecido neste artigo, á inscrición do instrumento no Rexistro de Planeamento Urbanístico de
Galicia de conformidade co disposto no artigo 88 desta lei e ao que dispoña para tal efecto a lexislación vixente en
materia de réxime local.]
SEXTA. De acordo co informe técnico municipal, cabe destacar:

INFORME TÉCNICO previo á Aprobación inicial IOP deAbegondo
EXPEDIENTE:

2018/57/000001

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN PROVISIONAL do Concello de Abegondo

Arquitectos:

Álvaro Fernández Carballada
Beatriz Aneiros Filgueira
2. CONSIDERACIÓNS

Analizase neste informe técnico, relativo a esta fase da tramitación, a integridade documental do expediente, das
actuacións administrativas realizadas, da calidade técnica da ordenación proxectada e da conformidade da
ordenación ca LMFAO, así como a adecuación do ámbito de aplicación da LMFAO a proposta de ordenación
provisional, e o resto de aspectos relacionados co informe urbanístico sobre a ordenación provisional emitido pola
Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo e o informe ambiental estratéxico emitido pola Dirección
Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático e os informes emitidos por distintos organismos tras o período de
consultas, e tras o trámite de información pública e da solicitude dos informes sectoriais preceptivos unha vez o IOP
foi aprobado inicialmente.
acerca da formulación da ordenación provisional
Artigo 84. Ámbito de aplicación
Un. A regulación e mais as medidas establecidas neste título serán de aplicación naqueles supostos en que a declaración de nulidade de
todo ou parte dun instrumento de planificación urbanística municipal ou dun decreto polo que se suspenda a vixencia da planificación
urbanística municipal por unha sentenza firme supoña que recobre a súa vixencia un instrumento de planificación anterior que, segundo o
que se establece nesta lei, non responda á realidade urbanística existente no termo municipal, xurdida ao amparo do instrumento anulado.
Estas medidas serán de aplicación, en particular, nos supostos de obsolescencia sobrevida do instrumento que recobra a súa vixencia
debido á substancial modificación do marco lexislativo urbanístico recaído desde a súa aprobación, á radical mutación da normativa
sectorial de aplicación ou á inadaptación do modelo existente de cidade respecto do previsto no devandito instrumento.

Comprobase que se trata de un suposto onde existe unha declaración de nulidade do instrumento de
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planificación urbanística por unha sentenza firme.
Dous. En todo caso, a adopción das medidas previstas no presente título deberá respectar o disposto nas sentenzas firmes que declaren a
nulidade dos instrumentos de planificación urbanística ou dos decretos de suspensión, e as resolucións xudiciais recaídas na súa
execución.

En base a documentación da que consta o "estudo da situación derivada da anulación do instrumento de
ordenación", este respecta o disposto na sentenza firme que declarou a nulidade do PXOM.
Tres. A adopción das medidas establecidas nesta lei entenderase sen prexuízo da posibilidade de modificar puntualmente o plan que
recobra vixencia, cos requisitos previstos na lexislación vixente.

Comprobase que a proposta de ordenación provisional achegada non modifica os ámbitos propostos do plan
que recobra vixencia.
Catro. As medidas de ordenación provisional non serán de aplicación ao solo clasificado como rústico no planeamento anulado, para o cal
será de aplicación o disposto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, de acordo co establecido nas súas disposicións
transitorias.

Comprobase que a proposta de ordenación provisional achegada limítase a recuperar a ordenación do solo
urbano consolidado e o solo de núcleo rural.
Cinco. En ningún caso as medidas de ordenación provisional serán de aplicación cando o instrumento de ordenación provisional para o
ámbito de que se trate deba someterse á avaliación ambiental estratéxica ordinaria de acordo co establecido na normativa básica estatal.

Comprobase que en base o contido do "estudo da situación derivada da anulación do instrumento de
ordenación", xa que logo no se afecta a rede natura 2000 de maneira significativa, non será obxecto de
avaliación ambiental estratéxica ordinaria.
Artigo 88. Estudo da situación derivada da anulación do instrumento de ordenación en cada ámbito que se
pretenda ordenar provisionalmente
Un. Con carácter previo á adopción dun instrumento de ordenación provisional dos previstos na presente lei, realizarase un estudo
específico da situación derivada da anulación do instrumento de ordenación para o ámbito que se pretenda ordenar a través do devandito
instrumento provisional.

Con data de 02/02/2018 remítese á Conselleria de Medio Ambiente e ordenación do Territorio o estudo da
situación derivada da anulación do instrumento de ordenación
Dous. O devandito estudo e análise municipal someteranse a informe urbanístico e ambiental vinculante dos órganos competentes da
Administración da Comunidade Autónoma.

Sométese o estudo e análise municipal a informe urbanístico e ambiental.
Tres. O informe urbanístico pronunciarase sobre a coincidencia da ordenación provisional coa prevista para ese ámbito no instrumento de
ordenación anulado e, de ser o caso, nos seus instrumentos de desenvolvemento, así como sobre a adecuación das medidas de
ordenación provisional adoptadas ao previsto na presente lei.

O informe conclúe que se axusta ao establecido na lei, con suxeición ás seguintes condicións:


Deberase xustificar a obsolescencia dos núcleos de Herminde, o Igrexario, Xuanzo, Beade, Fontao e Tras da
Igrexa que, pese a estar vixentes, se modifican para incluílos na OP.



Non cabe incluir na ordenación provisional os ámbitos afectados polos planes especiais PEP-1 e PEI/D2 do
PXOM 2012, por introducir determinacións de ordenación sobre o solo rústico.



Cómpre incorporar o axusto do artigo 1, sección 4ª, capítulo IV, título IV do PXOM 2012, á estimación
anulatoria parcial do recurso interposto por Telefónica Móviles España.
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Deberase eliminar as parcelas vacantes na perifieria dos núcleos comúns de as Quintás, a Calva, Damil,
Figueroa Pequeno, Nespereira, Fontao, o Couto, Santín e Vorducedo Grande, por non quedar acreditada a
necesidade do crecemento proposto.



A xustificación da suficiencia das infraestruturas de abastecemento e saneamento será analizada no seo do
informe sectorial do organismo de conca correspondente.
Estes condicionantes, xa son tidos en conta na documentación enviada para a avaliación ambiental do IOP, e
constan na documentación do IOP para a aprobación inicial.
Segundo a memoria, con respecto das delimitacións aprobadas (hoxe vixentes) xustificase a súa
obsolescencia xa que non ordenan os núcleos (non definen aliñacións nin as ordenanzas de aplicación), nin
incorporan as preceptivas afeccións sectoriais imprescindibles para o correcto desenvolvemento do mesmo.
Compróbase que se eliminan os ámbitos afectados polos planes especiais PEP-1 e PEI/D2.
Compróbase que se inclúen as modificacións esixidas relativas á estimación anulatoria parcial do recurso
interposto por Telefónica Móviles España.
Tras unha reunión coa técnico da consellería, tras o estudo pormenorizado das parcelas vacantes dos núcleos
citados con fotografías actuais e superpoñendo os planos catastrais, procédese á supresión daquelas parcelas
parcelas vacantes na perifieria, que non foron obxecto de solicitude de licenzas no período de vixencia do
PXOM.
Compróbase que se xustifica a suficiencia das infraestruturas de abastecemento e saneamento en base a
información de demanda aportada pola empresa concesionaria, pero que deberá ser analizada no seo do
informe sectorial do organismo de conca correspondente.
Catro. O informe ambiental pronunciarase sobre a tramitación ambiental que se realice para a aprobación do instrumento de ordenación
provisional de que se trate, de acordo co establecido na normativa básica estatal sobre avaliación ambiental e atendendo á súa específica
natureza.

O informe conclúe que procede inicialmente someter as medidas de ordenación provisional do concello de
Abegondo ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificado.
Cinco. Unha vez emitidos os informes anteriores, o estudo será, se é o caso, aprobado polo concello, xustificando a necesidade da
adopción das medidas de ordenación provisional previstas na presente lei.

Con data de 2 de febreiro aprobase o estudo.
Artigo 89. Contido do estudo
No estudo a que se refire o artigo anterior deberá analizarse para o ámbito afectado:
– O instrumento de ordenación urbanística que recobra a súa vixencia, e a lexislación ao abeiro da cal se aprobou.
– A adecuación do instrumento de ordenación que recobra a súa vixencia á lexislación urbanística e sectorial vixente, tendo en conta o
expresado no artigo seguinte, así como á realidade urbanística existente no ámbito afectado, xurdida ao abeiro do instrumento de
planificación anulado.
– A proposta de aprobación dunha ordenación provisional cos límites e de acordo co procedemento previsto na presente lei.

Comprobase que se analiza no estudo o instrumento de ordenación urbanística que recupera a súa vixencia e
a lexislación ao abeiro da cal se aprobou, que existe no estudo unha análise da adecuación do instrumento de
ordenación que recupera a súa vixencia e á lexislación sectorial vixente, así como á realidade urbanística
existente no ámbito.
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Por último comprobase que se achega unha proposta de ordenación provisional cumprindo os límites da
LMFAO.
Artigo 90. Contido e vixencia da ordenación provisional
Un. A ordenación provisional que se propoña para o ámbito afectado deberá ser coincidente coa prevista para ese ámbito no instrumento
de ordenación anulado e, de ser o caso, nos seus instrumentos de desenvolvemento, nos termos previstos nos artigos seguintes. Só se
poderán realizar as modificacións que sexan necesarias para adaptar a regulación ao contido das sentenzas xudiciais que se refiran ao
ámbito afectado, ao exixido pola lexislación sectorial de acordo cos informes recaídos no procedemento e ao resultado da información
pública practicada e da tramitación ambiental realizada. Igualmente, poderán realizarse as modificacións que permitan asignar usos
globais axeitados para implantar novas dotacións e equipamentos, públicos ou privados, ou para implantar novas actividades económicas,
empresariais ou produtivas, substituíndo o uso residencial polo uso industrial, terciario ou comercial.
Non será necesaria a adaptación dos instrumentos de ordenación provisional á Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e será de
aplicación en todo caso esta, de acordo co disposto nas súas disposicións transitorias, segundo a data de aprobación definitiva do
instrumento de ordenación anulado e a lexislación á que este estea adaptado, circunstancia que se indicará expresamente na ordenación
provisional.
Dous. A ordenación provisional, unha vez aprobada, sen prexuízo da posibilidade da súa modificación polos procedementos de
modificación do plan establecidos na Lei do solo, estará en vigor ata que se substitúa pola prevista no novo instrumento de ordenación
para ese ámbito ou, de ser o caso, ata que transcorra calquera dos prazos sinalados no artigo 87 da presente lei sen se cumpriren os
trámites previstos no citado artigo.

Comprobase que a ordenación proposta e coincidente ca prevista para ese ámbito no instrumento de
ordenación anulado eliminando aqueles ámbitos necesarios para dar cumprimento a sentenza, así como os
núcleos comúns de as Quintás, a Calva, Damil, Figueroa Pequeno, Nespereira, Fontao, o Couto, Santín e
Vorducedo Grande, para dar cumprimento condicionado do informe urbanístico.
Do mesmo xeito redúcese substancialmente o número máximo de novas vivendas, pasando de 2622 a 1050.
Na ordenación provisional non se contemplan solos urbanos non consolidados, polo que aqueles
expresamente anulados na sentenza non forman parte do instrumento de ordenación provisional. Comprobase
que se eliminan da proposta de ordenación provisional no solo urbano consolidado aqueles ámbitos sinalados
na sentenza, tanto no núcleo de San Tirso coma no de San Marco.
Artigo 91. Ordenación provisional en solo clasificado como urbano e de núcleo rural no instrumento anulado
Poderanse aprobar instrumentos de ordenación provisional para o solo urbano consolidado e de núcleo rural, coincidentes coa ordenación
recollida no instrumento anulado, de acordo co indicado no artigo anterior. A ordenación provisional prevista nos devanditos instrumentos
será de aplicación de conformidade coas regras establecidas na disposición transitoria primeira da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo
de Galicia, segundo a data de aprobación definitiva do instrumento anulado.

Comprobase que a ordenación proposta é coincidente coa prevista para ese ámbito no instrumento de
ordenación anulado nos solos de núcleo rural e no solo urbano consolidado, agás os núcleos comúns de as
Quintás, a Calva, Damil, Figueroa Pequeno, Nespereira, Fontao, o Couto, Santín e Vorducedo Grande, para
dar cumprimento condicionado do informe urbanístico.
Artigo 92. Ordenación provisional en ámbitos suxeitos a desenvolvemento urbanístico
Un. No solo suxeito a desenvolvemento urbanístico de acordo co instrumento anulado e os seus instrumentos de desenvolvemento, o
concello deberá xustificar a elección dos ámbitos que ordene provisionalmente a través dos instrumentos previstos na presente lei,
incidindo na concorrencia dun especial interese xeral, polo seu carácter dotacional ou de equipamento público ou privado, por tratarse da
planificación de espazos para actividades económicas ou áreas para actividades produtivas ou empresariais que acollan usos industriais,
terciarios ou comerciais en substitución de usos residenciais, a afección a elementos fundamentais da estrutura xeral e orgánica do
territorio, o seu grao de desenvolvemento, ou pola súa inclusión nun plan estratéxico municipal.
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Dous. De acordo co indicado no apartado anterior, entenderase que concorre interese xeral en atención ao seu grao de desenvolvemento
urbanístico, para os efectos da súa ordenación provisional no recoñecemento do grao de cumprimento dos deberes de execución do
planeamento urbanístico que foron desenvolvidos de conformidade coa lexislación urbanística, sempre que acadasen no seu día a
aprobación definitiva do instrumento de equidistribución e cumprisen co deber de cesión e de distribución de cargas e beneficios.
Tres. Naqueles supostos nos que o instrumento de equidistribución aprobado no seu día resulte afectado no seu contido polo disposto na
ordenación provisional, deberá aprobarse un novo instrumento de equidistribución adaptado á indicada ordenación.
Catro. Naqueles supostos nos que o grao de desenvolvemento urbanístico acadado determinase a consideración do solo como urbano
consolidado, o instrumento de ordenación provisional recoñecerá o indicado grao de desenvolvemento e clasificación.

Compróbase que a ordenación proposta elimina os ámbitos suxeitos a desenvolmento urbanístico.
Artigo 93. Tramitación para a aprobación da ordenación provisional
Un. A tramitación da aprobación dos instrumentos de ordenación provisional regulados no presente título axustarase ao procedemento
establecido neste artigo.

Compróbase que a tramitación se axusta ao procedemento establecido no presente artigo.
Dous. Con carácter previo á aprobación inicial do documento, realizaranse os seguintes trámites:
a) O concello remitirá ao órgano ambiental a solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica simplificada, á que achegará o
borrador das ordenacións provisionais e o documento ambiental estratéxico, co contido establecido na lexislación vixente.
b) O órgano ambiental formulará o informe ambiental estratéxico no prazo máximo de dous meses desde a recepción da documentación
indicada na alínea anterior, tras identificar e consultar ás administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas de acordo co
establecido na normativa indicada por un prazo máximo dun mes.
O órgano ambiental, tendo en conta o resultado das consultas, determinará no informe ambiental estratéxico se a ordenación provisional
ten ou non efectos significativos no medio. No caso de non prever efectos significativos, a ordenación provisional poderá aprobarse nos
termos que o propio informe estableza.
O informe ambiental estratéxico remitirase no prazo de quince días hábiles para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e na sede
electrónica do órgano ambiental.

Con data de 30/05/2018 solicítase á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental o inicio de avaliación
ambiental estratéxica simplificada, achegando borrador da ordenación provisional e documento ambiental
estratéxico.
Con data de 26/07/2018 recíbese resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
pola que se formula o informe ambiental estratéxico relativo ao Instrumento de ordenación provisional do
concello de Abegondo.
Na resolución proponse non someter ao procedemento de avaliación ambiental ordinaria o instrumento de
ordenación provisional do concello de Abegondo, ao considerar que non se producirán efectos significativos no
medio ambiente. No entanto, para favorecer a sustenibilidade da proposta, establece as seguintes
determinacións:
Contemplarase na normativa as limitacións de uso derivadas do ruído, conforme sinala a AXI no seu informe.
Os planos de ordenación deberán recoller o trazado complementario, o trazado con vestixios históricos e o
territorio histórico asociado ás rutas do Camiño de Santiago que discorren polo concello. Así mesmo,
incorporarán o contorno de protección dos bens catalogados, actualizando as clases, categorías e niveis
de protección dos bens conforme ao disposto na Lei do patrimonio cultural de Galicia.
Compróbase que se teñen en conta estas determinacións na documentación para a aprobación inicial do IOP.
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acerca dos informes recibidos durante o período de consultas ao que se someteu o documento ambiental estratéxico
e o borrador do instrumento de ordenación provisional:
Con data de 26/07/2018, ademais da resolución da DX de Calidade Ambiental, achéganse copias dos seguintes
comentarios e informes:
Instituto de Estudos do Territorio
Xustificase na memoria do IOP que non é necesario modificar ningún aspecto do IOP.
1.

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Tras unha reunión na DX de Patrimonio Cultural co fin de concretar e aclarar diversos aspectos do
contido do informe, en base a que se trata de unha figura de ordenación de unha duración limitada e
que xa se está a traballar na redacción de un novo PXOM, concrétanse as modificacións necesarias
nas fichas do catálogo, así como, entre outras, a necesidade de representar o trazado oficial do
Camiño de Santiago.
Xustificase na memoria do IOP a modificación das fichas dos elementos do catálogo (afectado polo
ámbito do IOP), no sentido de actualizalas á actual lexislación. Do mesmo xeito actualizase o trazado
do Camiño de Santiago á delimitación aprobada por Decreto 110/2014 de 4 de setembro.

2.

Ministerio de Fomento Secretaria General de Infraestructuras
Xustificase na memoria do IOP o cumprimento do solicitado no informe.

3.

Axencia Galega de Infraestruturas
Xustificase na memoria do IOP a actualización da normativa solicitada no informe.

4.

Particular
Xustificase na memoria do IOP que considerando o contido e alcance do instrumento de ordenación
provisional, non procede a incorporación no documento dos aspectos sinalados no escrito achegado.

acerca dos informes recibidos unha vez rematado o período de consultas ao que se someteu o documento ambiental
estratéxico e o borrador do instrumento de ordenación provisional, e con posterioridade ao envío do informe
ambiental estratéxico:
Con data de 04/10/2018 recíbese informe da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático onde se
achega copia dos informes do Servizo de Montes da Coruña, da Subdirección Xeral de Prevención e Defensa contra
os incendios forestais e da Dirección General de Aviación Civil
Servizo de Montes da Coruña
Xustificase na memoria do IOP a actualización normativa segundo o establecido no informe. Aclarase
que o réxime do solo fóra do ámbito do IOP é o derivado da aplicación directa da LSG, así como da
lexislación sectorial en vigor.


Subdirección Xeral de Prevención e Defensa contra os incendios forestais
Xustificase na memoria do IOP que o réxime do solo fóra do ámbito do IOP é o derivado da aplicación
directa da LSG, así como da lexislación sectorial en vigor.

Dirección General de Aviación Civil
Xustificase na memoria do IOP o cumprimento do solicitado no informe.
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Con data de 16/10/2018 recíbese informe da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático onde se
achega copia do informes da Dirección General de Carreteras do Ministerio de Fomento
Xustificase na memoria do IOP o cumprimento do solicitado no informe.
Compróbase a integración de aqueles informes ou escritos recibidos como resultado do período de
consultas ao que se someteu o documento ambiental estratéxico e o borrador do instrumento de
ordenación provisional no IOP.
Tres. O órgano municipal competente procederá á súa aprobación inicial e someterao á información pública como mínimo durante vinte
días, mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión na provincia. Así mesmo,
notificaráselles individualmente a todas as persoas titulares catastrais dos terreos afectados.

O IOP foi aprobado inicialmente por acordo de Pleno do 22 de novembro de 2018. Someteuse a
información pública. Comprobase que se publicou no DOG con data 21/12/2018 e nos xornais La Voz
de Galicia e El Ideal Gallego na data 21/12/2018.
Procedeuse á notificación individualizada ás persoas titulares catastrais dos terreos afectados.
Catro. Durante o mesmo tempo no que se realiza o trámite de información pública, a Administración municipal deberá solicitar das
administracións públicas competentes os informes sectoriais e as consultas que resulten preceptivos. Os informes sectoriais autonómicos
deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, transcorrido o cal entenderanse emitidos con carácter favorable.
Se a ordenación provisional prevista foi xa obxecto dos indicados informes con anterioridade, admitirase a reprodución ou confirmación
dos criterios contidos nos informes emitidos no seu día polos órganos informantes, sen prexuízo das cuestións que se poidan engadir á
vista de novas circunstancias ou da aprobación de normativa posterior.

Para a solicitude dos informes consultase a táboa 1 do anexo II do RLSG, solicitando informes
sectoriais onde se houbera producido unha modificación lexislativa con respecto dos emitidos para a
aprobación do PXOM.
De tal forma, solicítanse informes aos seguintes organismos:
1. CONSELLERÍA DE CULTURA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
2. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE GALICIA
3. CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE
4. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
5. DEPUTACIÓN PROVINCIAL
6. CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL. DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E PRODUCIÓN FORESTAL
7. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,TERRITORIO E VIVENDA. DIRECCIÓN XERAL DA CONSERVACIÓN DA
NATUREZA
8. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA. INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO
9. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
10. CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE-AUGAS DE GALICIA

acerca do informe emitido pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Con data de 08/01/2019 recíbese informe favorable condicionado:
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1. respecto ao patrimonio arqueolóxico (dos bens a protexer e catálogo)
Unha vez analizado o informado relativo a este punto compróbase que se trata de unha recomendación. Compróbase
que na memoria do IOP se contempla que as novas fichas dos elementos incluídos no IOP substitúen as recollidas
no catálogo en vigor, do mesmo xeito se eliminan os códigos do ben que definía o PXOM de cara a evitar unha
posible confusión respecto do código do ben no IOP e o código único de xacementos.
2. respecto ao patrimonio arquitectónico e etnográfico (dos bens a protexer e catálogo)
Compróbase que na memoria do IOP para dar cumprimento ao contido do informe se definen as categorías dos bens
de interese cultural conforme ao establecido no artigo 10 da LPCG, do mesmo xeito se corrixen as referencias ao
artigo 90 polo 92.
Con respecto do último parágrafo entendemos que se trata de unha reflexión ao que na memoria do IOP para dar
resposta a mesma exponse que o IOP unicamente modifica as fichas do catálogo do PXOM dos elementos incluídos
no seu ámbito, que esas fichas substituirán ás existentes no catálogo vixente, e que ao resto do catálogo se lle
aplicará o réxime establecido nas disposicións transitorias da LPCG.
Compre recordar que o propio PXOM no se atopaba actualizado á nova LPCG e que xa era necesario ter en conta o
réxime transitoria da mesma. En calquera caso, o IOP ten definido claramente o seu ámbito de actuación, co que
entendemos que non é posible a modificación daqueles elementos fóra do mesmo, e que xa está en redacción o
novo PXOM de Abegondo.
3.1 respecto ao patrimonio arqueolóxico (da normativa de protección de patrimonio)
Compróbase que na memoria faise mención a que se incorporan na normativa do IOP as consideracións efectuadas.
3.2 respecto ao patrimonio arquitectónico (da normativa de protección de patrimonio)
Compróbase que na memoria faise mención a que se incorporan na normativa do IOP as consideracións efectuadas.
4.1 respecto ao patrimonio arqueolóxico (do camiño de Santiago)
Compróbase que na memoria faise mención a que se incorporan na normativa do IOP as consideracións efectuadas
e que nos planos de ordenación e nas fichas se incorpora a traza de vestixios históricos.
4.2 respecto ao patrimonio arquitectónico e etnográfico (do camiño de Santiago)
Trátase de unha recomendación, na memoria do IOP dada a provisionalidade do mesmo remite os traballos
recomendados á fase de redacción do novo Plan Xeral.
En todo caso os bens aos que se fai referencia, xa se atopan identificados e representados no decreto de
delimitación do camiño se Santiago actualmente en vigor, co que xa se atopan identificados e no seu caso protexido
pola LPCG.
Compróbase que a documentación para a aprobación definitiva contempla os condicionantes do informe, corrixindo
aqueles aspectos sinalados no mesmo.
acerca dos informes emitido logo da solicitude á Delegación del Gobierno en Galicia
Logo da solicitude de informe á Delegación do Goberno, recibense os seguintes:
Con data de 14/01/2019 rexistrase a entrada de informe favorable de ADIF. Comprobase que se procede a incorporar
na normativa do IOP a lexislación mencionada no informe.
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Con data de 02/01/2019 rexistrase a entrada de informe por parte do Ministerio de Hacienda.
Con data de 23/01/2019 rexistrase a entrada de informe do Ministerio de Defensa no que non se formula observación
ou obxección algunha ao plan.
Con data de 14/02/2019 rexistrase a entrada de informe do Ministerio para la Transición Ecológica. Comprobase que
se procede a incorporar na normativa do IOP a lexislación mencionada no informe.
acerca do informe emitido pola Consellería de infraestruturas e mobilidade (AXI)
Tal e como se contempla no punto cuarto do artigo 93, os informes sectoriais autonómicos deberán ser emitidos no
prazo máximo dun mes, transcorrido o cal entenderanse emitidos con carácter favorable.
Compróbase que con data de 07 de febreiro (dous meses) non figura emisión do informe solicitado.
Con data de 12-02-2019 rexistrase a entrada de informe desfavorable.
Unha vez recibido o informe, envíase ao equipo redactor do IOP, para que, aínda que emitido fóra de prazo, se
recollan no Instrumento de Ordenación Provisional aquelas determinacións esixidas pola AXI.
Compróbase que a documentación para a aprobación definitiva contempla os condicionantes do informe, corrixindo
aqueles aspectos sinalados no mesmo.
acerca do informe emitido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental
Con data de 04/01/2019 recíbese informe favorable, comprobase que non é necesario modificar o IOP
acerca do informe emitido pola Deputación Provincial de a Coruña
Con data de 28/01/2019 recíbese informe favorable. Faise mención á modificación de estreitamentos nos núcleos de
Cruceiro e Freán pero mencionase que se poderá corrixir na redacción definitiva do plan xeral. Comprobase que non
é necesario modificar o IOP.
acerca do informe emitido polo Instituto de Estudos do Territorio
Tal e como se contempla no punto cuarto do artigo 93, os informes sectoriais autonómicos deberán ser emitidos no
prazo máximo dun mes, transcorrido o cal entenderanse emitidos con carácter favorable.
Compróbase que con data de 07 de febreiro (dous meses) non figura emisión do informe solicitado.
Con data de 07/03/2019 rexistrase a entrada de informe favorable.
acerca do informe emitido polo Ministerio de Economía y Empresa
Con data de 15/01/2019 recíbese informe favorable. Comprobase que non é necesario modificar o IOP.
acerca do resto de informes solicitados
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Con data de emisión do presente informe, foron recibidos os informes necesarios estatais conforme á táboa 1 do
anexo II do RLSG. Tamén se recibiron parte dos informes sectoriais autonómicos. Aqueles informes sectoriais
autonómicos solicitados pero non emitidos no prazo dun mes, conforme ao artigo 93 das LMFAO, enténdense
emitidos con carácter favorable.
Cinco. Emitirase informe dos servizos xurídicos e técnicos municipais sobre a integridade documental do expediente, das actuacións
administrativas realizadas, da calidade técnica da ordenación proxectada e da conformidade da ordenación coa presente lei.

Comprobase, que as actuacións realizadas, a calidade técnica da ordenación proxectada e a propia
ordenación proxectada son conformes ca lei 2/2017 de 9 de febreiro,
de medidas fiscais,
administrativas e de ordenación.
Seis. A aprobación definitiva das ordenacións provisionais corresponderalle ao pleno do concello. Unha vez aprobadas definitivamente, as
ordenacións provisionais publicaranse de acordo co establecido nos apartados 2, 3 e 4 do artigo 82 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do
solo de Galicia.

SUSPENSIÓN DE LICENZAS
A suspensión de licenzas describise no artigo 47 da LSG e no artigo 86 do seu regulamento.
RLSG Artigo 86. Suspensión de licenzas
1. Os órganos competentes para a aprobación inicial dos instrumentos de planeamento urbanístico poderán acordar a suspensión do
procedemento de outorgamento de licenzas de parcelación de terreos, edificación e demolición para áreas ou usos determinados, co fin de
estudar a súa formulación, revisión ou modificación. Esta suspensión extinguirase, en todo caso, no prazo dun ano.
O acordo de suspensión deberá publicarse no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión da provincia (artigo 47.1 da LSG).
2. O acordo de aprobación inicial dos instrumentos de planeamento urbanístico determinará, por si só, a suspensión do procedemento de
outorgamento de licenzas naqueles ámbitos do territorio obxecto de planeamento no caso en que as novas determinacións deste supoñan a
modificación da ordenación urbanística vixente. Para estes efectos, determinará expresamente as áreas afectadas pola suspensión.
Esta suspensión terá unha duración máxima de dous anos, contados desde a devandita aprobación inicial e, en calquera caso, extinguirase coa
aprobación definitiva do planeamento (artigo 47.2 da LSG).
En consonancia co disposto no número 1, debe entenderse que a suspensión determinada polo acordo de aprobación inicial do planeamento
tamén estará referida ás licenzas de parcelación, edificación e demolición.

Tal e como se recolle no artigo 86.2 do RLSG, o acordo de aprobación definitiva dos instrumentos de
planeamento extinguirá a suspensión de licenzas.
Polo tanto, ca aprobación definitiva do IOP extínguese a suspensión de licenzas.

CONCLUSIÓN:
Examinada a documentación achegada para a aprobación inicial do Instrumento de Ordenación Provisional do
concello de Abegondo emito o seguinte informe técnico:
PRIMEIRO. Comprobase que se trata de un suposto onde existe unha declaración de nulidade do instrumento
de planificación urbanística por unha sentenza firme e que se dan as condicións para atoparse dentro do ámbito
de aplicación das medidas provisionais de ordenación urbanística.
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SEGUNDO. Comprobase que a ordenación proposta e coincidente ca prevista para ese ámbito no instrumento
de ordenación anulado eliminando aqueles ámbitos necesarios para dar cumprimento a sentenza, do mesmo
xeito comprobase que a ordenación proposta elimina os ámbitos suxeitos a desenvolvemento urbanístico.
TERCEIRO. Comprobase que o Instrumento de Ordenación Provisional contempla os condicionantes esixidos no
“informe urbanístico”, que se teñen en conta as determinacións da resolución da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático pola que se formula o informe ambiental estratéxico, e que se integran os
informes ou escritos recibidos como resultado do período de consultas ao que se someteu o documento
ambiental estratéxico e o borrador do instrumento de ordenación provisional no IOP.
Comprobase que se contemplan no documento do IOP para á súa aprobación definitiva, os condicionantes dos
informes recibidos durante o período de exposición pública.
CUARTO. Comprobase que a tramitación se axusta ao procedemento establecido no artigo 93 da lei 2/2017 de 9
de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación.
QUINTO. Comprobase, que as actuacións realizadas, a calidade técnica da ordenación proxectada e a propia
ordenación proxectada son conformes ca lei 2/2017 de 9 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de
ordenación.
SEXTO. A aprobación definitiva do IOP extingue a suspensión de licenzas.

SÉTIMA. É competente para adoptar o correspondente acordo o Pleno do Concello de Abegondo, toda vez que se
trata de recuperar a ordenación establecida nun instrumento de planeamento xeral cuxa aprobación tamén lle
corresponde en virtude do na Lei de Bases de Réxime local e 61.2 da Lei do Solo de Galicia.

OITAVA. A suspensión de licenzas describise no artigo 47 da LSG e no artigo 86 do seu regulamento.
RLSG Artigo 86. Suspensión de licenzas
1. Os órganos competentes para a aprobación inicial dos instrumentos de planeamento urbanístico poderán acordar a suspensión do
procedemento de outorgamento de licenzas de parcelación de terreos, edificación e demolición para áreas ou usos determinados, co fin de
estudar a súa formulación, revisión ou modificación. Esta suspensión extinguirase, en todo caso, no prazo dun ano.
O acordo de suspensión deberá publicarse no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión da provincia (artigo 47.1 da LSG).
2. O acordo de aprobación inicial dos instrumentos de planeamento urbanístico determinará, por si só, a suspensión do procedemento de
outorgamento de licenzas naqueles ámbitos do territorio obxecto de planeamento no caso en que as novas determinacións deste supoñan a
modificación da ordenación urbanística vixente. Para estes efectos, determinará expresamente as áreas afectadas pola suspensión.
Esta suspensión terá unha duración máxima de dous anos, contados desde a devandita aprobación inicial e, en calquera caso, extinguirase coa
aprobación definitiva do planeamento (artigo 47.2 da LSG).
En consonancia co disposto no número 1, debe entenderse que a suspensión determinada polo acordo de aprobación inicial do planeamento
tamén estará referida ás licenzas de parcelación, edificación e demolición.

Tal e como se recolle no artigo 86.2 do RLSG, o acordo de aprobación definitiva dos instrumentos de planeamento
extinguirá a suspensión de licenzas. Polo tanto, coa aprobación definitiva do IOP extínguese a suspensión de
licenzas.
NOVENA. No que respecta ao sentido do silencio dos informes sectoriais autonómicos cabe destacar que d e acordo
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co artigo 93.4 da lei 2/2017 de 8 de febreiro de medidas fiscais, administrativas e de ordenación os informes
sectoriais autonómicos deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, transcorrido o cal entenderanse emitidos
con carácter favorable.
Neste senso cómpre recordar o establecido no artigo 24.3 da lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento
administrativo común das administracións públicas que establece que, nos casos de estimación por silencio
administrativo, a resolución expresa posterior á produción do acto só poderá ditarse de ser confirmatoria do
mesmo. O que debería suceder neste caso co informe da AXI. En todo caso, o Concello corrixiu e acolleu no
documento que se somete a aprobación definitiva éstas recomendacións.

DÉCIMA. O Instrumento de Ordenación Provisional do Concello de Abegondo componse dos seguintes documentos:
índice, memoria, anexos, normativa e planos. Consta a contestación ás alegacións, que se estima correcta.

**O 27.03.2019 a AXI achegou o informe favorable con uns condicionantes menores relativos a unhas liñas de
afección nuns planos e que se foron modificados por parte do equipo redactor, que presentou o texto refundido o
mesmo 28.03.2019 co que se emenda a proposta ao pleno para engadir esta última modificación.

Visto que o expediente seguiu a tramitación establecida na lexislación aplicable e que procede a súa
aprobación, propónse a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO. Aprobar definitivamente o instrumento de ordenación provisional do Concello de Abegondo, de
acordo coa documentación que obra no expediente e coas modificacións resultantes dos informes emitidos.
SEGUNDO. Estimar e desestimar as alegacións presentadas polos motivos expresados no informe achegado
coa documentación para a aprobación definitiva, do que se remitirá copia aos interesados xunto coa
notificación do presente acordo.
TERCEIRO. Comunicar o acordo de aprobación definitiva, en virtude do artigo 88 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do
Solo de Galicia, á consellería competente en materia de Urbanismo, para a súa inscrición no Rexistro de Plans
Urbanísticos de Galicia, achegando un exemplar en soporte dixital, debidamente dilixenciado.
CUARTO. Publicar a aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia, aos efectos do establecido no artigo 82 da Lei
2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia. Esta publicación deberá realizarse no prazo dun mes desde a adopción
da aprobación definitiva. Igualmente, xunto á publicación deste acordo publicarase a indicación das medidas
adoptadas para o seguimento dos efectos no medio ambiente da aplicación do plan e a referencia á dirección
electrónica na que figurará o contido íntegro do plan a disposición do público. O documento que conteña a normativa
e as ordenanzas deberá publicarse no Boletín Oficial da provincia e na sede municipal do Concello:
sede.abegondo.gal
QUINTO. Dar traslado da presente resolución aos distintos servizos administrativos da Corporación, e facultar ao
alcalde-presidente para calquera trámite en relación coa xestión deste asunto.
Ábrese o debate:
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Francisco Javier Niño Ricoy: Xa me expresei cando foi a aprobación inicial. Isto non deixa de ser un parche. Hai
que abrir unha vía de edificación, pero cómpre facer o novo plan.
Alcalde-Presidente: Precisamente por iso vai estar aquí o equipo redactor. Vai a haber toda a participación , de feito,
na súa parroquia, pode coordinar os traballos
Fátima Ínsua López: Mantemos a mesma postura de cando foi a aprobación inicial pero nos gustaría facer un
apunte, o alcalde na aprobacióninicial indicou que só se pedira o aval naqueles núcleos onde non se edificara nos
últimos 40 anos, o criterio parece que non era ese porque na miña parroquia se pediu e hai construción de oitos
menos anos, por exemplo.
Alcalde-Presidente: Hai que recoñecer que o razoable da sentenza era limitar as vivendas e se comprobou onde
non houbo interese por edificar, igual sobreexcedinme ao indicar os corenta anos. En todo caso, que se comprobe a
devolución de avais e que se devolvan.
Logo do debate, vótase a proposta presentada coa emenda indicada co seguinte resultado:
Votos a favor: 8 (José Antonio Santiso Miramontes, Laura C. Calvo Quintela, Alberto Seoane Brandariz, Gustavo
Manuel Quindimil Gómez, Francisca Bestilleiro Roel, José María Caamaño Nogueira, Marcos Zapata Díaz, Luis
Constante Freire Pérez de Juan)
Votos en contra: 0
Abstención: 4 (Fátima Ínsua López, Roberto Gómez Lesta e Francisco Javier Rodríguez Souto e Francisco Javier
Niño Ricoy )
Polo que o Pleno da Corporación, acorda aprobar a proposta coa emenda inidcada.
3.- MODIFICACIÓN INVENTARIO: INCORPORACIÓN DE PREDIOS
Dáse conta dunha proposición informada favorablemente pola comisión informativa correspondente que di:
ASUNTO: MODIFICACIÓN INVENTARIO: INCORPORACIÓN DE PREDIOS
INSCRICIÓN NO REXISTRO DA PROPIEDADE A NOME DO CONCELLO
EXPEDIENTE: 2019/X999/000078 - 2019/G006/000025
PRIMEIRO. Por cesión gratuíta da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a prol do Concello de Abegondo
ao abeiro da Lei 6/2011, de mobilidade de terras, proceder á inscrición no Rexistro da Propiedade dos seguintes
predios declarados non aptos para os fins do Banco de Terras de Galicia.
FICHA
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ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)

21

15001B508003110000PB

ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)

22

15001D508014200000ZF

ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
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23

15001F508020150000OI

24

15001F508021780000OE

25

15001D508014140000ZP

26

15001F508016240000OS

ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)

27

15001F508016280000OW

ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)

28

15001F508016250000OZ

ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)

29

15001F508030600000OU

ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)

30

15001F508016190000OJ

ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)

31

15001D508012360000ZI

ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)

32

15001F508019060000OI

33

15001B508000610000PQ

34

15001B508000710000PK

35

15001B508000720000PR

36

15001B508002090000PW

37

15001E508010640000GP

ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)

38

15001D508013260000ZK

ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)

39

15001D508115670000ZM

40

15001F508019040000OD

41

15001E508010870000GW

42

15001d508012570000ZT

ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)

43

15001E508011440000GE

ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)

44

15001F508019640000OM

ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: MABEGONDO, ABEGONDO, CABANAS, CERNEDA E
VIOS(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)

45

000902300NH58B0001GG

46

15001A507010240000HL

47

15001A507000190000HL

48

15001A507206080000HK

ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: SANTA EULALIA DE LEIRO E SANTO TOME DE VILACOBA
(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: SANTA EULALIA DE LEIRO E SANTO TOME DE VILACOBA
(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: SANTA EULALIA DE LEIRO E SANTO TOME DE VILACOBA
(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: SANTA EULALIA DE LEIRO E SANTO TOME DE VILACOBA
(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
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49

15001A507005180000HU

50

15001A507001740000HA

51

15001A507004590000HA

52

15001A50700420000HQ

ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: SANTA EULALIA DE LEIRO E SANTO TOME DE VILACOBA
(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: SANTA EULALIA DE LEIRO E SANTO TOME DE VILACOBA
(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: SANTA EULALIA DE LEIRO E SANTO TOME DE VILACOBA
(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)
ACTA COMPLEMENTARIA DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA DE: SANTA EULALIA DE LEIRO E SANTO TOME DE VILACOBA
(RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, CESIÓN GRATUÍTA A PROL DO CONCELLO DE ABEGONDO)

LEXISLACIÓN APLICABLE
A Lexislación máis destacada do asunto é a seguinte:
A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas
A Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia
Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais
Decreto 8 de febreiro de 1946 polo que se aproba a nova redacción oficial da Lei hipotecaria
Os artigos 303 a 307 do Regulamento Hipotecario aprobado Decreto de 14 de febreiro de 1947.
Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais
vixentes en materia de réxime local
Tendo en conta a obriga establecida respecto diso nos artigos 85 do texto refundido das disposicións legais vixentes
en materia de réxime local aprobado por Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, e 36 do Regulamento de
Bens das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, e logo de examinar a
documentación e unha vez visto o informe de Secretaría, de conformidade co establecido no artigo 206 do Decreto 8
de febreiro de 1946 polo que se aproba a nova redacción oficial da Lei Hipotecaria, PROPOÑO ao Pleno a adopción
do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO. Inscribir os bens sinalados a favor do Concello de Abegondo no Rexistro da Propiedade e engadilos no
inventario municipal.
SEGUNDO. Remitir a documentación necesaria ao Rexistro da Propiedade para proceder á inscrición.
Logo do debate, vótase a proposta presentada coa aclaración do secretario de engadilos no inventario municipal co
seguinte resultado:
Votos a favor: 12 (José Antonio Santiso Miramontes, Laura C. Calvo Quintela, Alberto Seoane Brandariz, Gustavo
Manuel Quindimil Gómez, Francisca Bestilleiro Roel, José María Caamaño Nogueira, Marcos Zapata Díaz e Luis
Constante Freire Pérez de Juan, Fátima Ínsua López, Roberto Gómez Lesta e Francisco Javier Rodríguez Souto)
Votos en contra: 0
Abstención: 1 (Francisco Javier Niño Ricoy)
Polo que o Pleno da Corporación, acorda aprobar a proposta.
4. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS REC 1/2019
Dáse conta dunha proposición informada favorablemente pola comisión informativa correspondente que di:
ASUNTO: RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2019
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EXPEDIENTE: 2019/G006/000024
ANTECEDENTES
PRIMEIRO. Cónstalle a esta Alcaldía a existencia de facturas presentadas por diversos acredores municipais que se
indican no documento anexo a este expediente e que se atopan pendentes de recoñecemento:


Relación de facturas F/2019/4 Recoñecemento extraxudicial de créditos 1/2019, que contén un total de 197
facturas facturas por un importe total de 46.828,32 euros.

SEGUNDO. É vontade deste grupo de goberno efectuar todos os pagos pendentes aos acredores municipais, máis
aínda nos tempos de crise que corren, evitando tamén os posibles prexuízos que puidesen derivarse da falla de pago
en prazo das facturas presentadas polos acredores municipais, problemática que se agrava coa lexislación emitida
recentemente, como pode ser a Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola
que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
TERCEIRO. Enténdese, polo tanto, acreditado no expediente a conveniencia de proceder inmediatamente ao
recoñecemento extraxudicial das facturas obxecto deste expediente, para evitar os prexuízos que puidesen derivarse
da demora no pago aos provedores.
CUARTO. Á vista do anterior, mediante providencia do 21 de marzo de 2019, ordenouse á Intervención municipal que
se efectuase a tramitación oportuna para a aprobación dos gastos derivados das facturas anteriores. Unha vez
efectuada a tramitación oportuna, a Intervención municipal emitiu Informe con data do 21/03/2019.
LEXISLACIÓN APLICABLE
A Lexislación máis destacada do asunto é a seguinte:
 A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
 A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas
 A Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público
 A Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia
 O Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais.
 O Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, que desenvolve o Capítulo primeiro do Título sexto da Lei 39/1988,
do 28 de decembro, reguladora das Facendas locais, en materia de orzamentos
 Bases de Execución do Orzamento do Concello de Abegondo
 O Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
contratos do sector público
 Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as
obrigas de facturación
 A Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen
medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais
CONSIDERACIÓNS
PRIMEIRA. Tendo en conta a regulación contida nos artigos 163 e 176 do texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, así como o artigo 60.2 do Real
decreto 500/1990, do 20 de abril, segundo os cal “[…] Corresponderalle ao Pleno da Entidade o recoñecemento
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extraxudicial de créditos, sempre que non exista dotación orzamentaria, […]”
Considerando que a imputación ao exercicio corrente dos gastos aos que se refire este expediente, en principio non
prexudica a atención das necesidades do exercicio corrente, e tendo en conta a efectiva prestación dos servizos por
parte dos emisores das facturas nos termos do establecido na base 7 de execución do vixente orzamento municipal,
PROPOÑO ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro. Aprobar o recoñecemento extraxudicial dos créditos correspondentes ás facturas indicadas máis arriba por
importe de 46.828,32 €.
Segundo. Dar traslado do presente acordo á Alcaldía para os efectos de que se proceda á ordenación de pagos nos
termos do artigo 61 do Real Decreto 500/1990.

Logo do debate, vótase a proposta presentada co seguinte resultado:
Votos a favor: 8 (José Antonio Santiso Miramontes, Laura C. Calvo Quintela, Alberto Seoane Brandariz, Gustavo
Manuel Quindimil Gómez, Francisca Bestilleiro Roel, José María Caamaño Nogueira, Marcos Zapata Díaz e Luis
Constante Freire Pérez de Juan)
Votos en contra: 0
Abstención: 4 (Francisco Javier Niño Ricoy e Fátima Ínsua López, Roberto Gómez Lesta e Francisco Javier
Rodríguez Souto)
Polo que o Pleno da Corporación, acorda aprobar a proposta.
5. RATIFICACIÓN DECRETO 2019/G003/000051 MODIFICACIÓN ACORDO POS 2019
Dáse conta da resolución de alcaldía 42/2019 do 05.02.2019 para ratificar e que foi informada favorablemente pola
comisión informativa correspondente que di:
ASUNTO: MODIFICACIÓN ACORDO POS 2019
DECRETO: 2019/G003/000051
ANTECEDENTES:
1º.- Polo Pleno do concello de Abegondo de 20 de decembro de 2018 foi aprobado o plan de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal ( plan único de concellos) “ Pos + 2019 )
2º.- Pola Deputación provincial a través da plataforma Subtel foi comunicado que os proxectos deberían contemplar
listados unitarios de prezos de man de obra, materiais e maquinaria así como o listado de prezos auxiliares.
3º.- Igualmente pola Deputación provincial informase que faltaría nos proxectos o programa de traballo ( cuantificado)
4º.- Por decreto da alcaldía número 2019/G003/000018 foron modificado os aspectos anteriores.
5º.- A Deputación provincial informa que o plan complementario debería ser de maior ao obxecto de cubrir unhas
posibles baixas.
LEXISLACIÓN APLICABLE
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A lexislación máis destacada do asunto é a seguinte:
— A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
— A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas
— A Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público
— A Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia
CONSIDERACIÓNS
Logo de ver canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na lexislación aplicable
polo que procede a súa aprobación polo alcalde, de acordo co artigo 61.1 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de
Administración Local de Galicia, en concordancia co artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local. RESOLVO:
Primeiro.- Modificar o acordo do pleno de data 20 de decembro de 2018 e o decreto da alcaldía 2019/G003/000018
co seguinte resultado:
Vista as BASES REGULADORAS DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION ÁS OBRAS E SERVIZOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL ( PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) “POS + 2019”, plan da Deputación provincial da
Coruña para o exercicio 2019 que se elabora no marco do previsto no artigo 36.2 a) da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local (BOE núm. 80, do 3 de abril), tendo en conta as modificacións introducidas pola
Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local (BOE núm. 312 do 30 de
decembro de 2013) e nos artigos 32 e 33 do Real decreto lexislativo 781/86, do 18 de abril, polo que se aproba o
texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (BOE núm. 96 do 22 de abril), no que se
regula a obriga das deputacións provinciais de aprobar anualmente o dito Plan en colaboración cos concellos da
provincia.
Por iso, a finalidade do POS 2019 é dobre: en primeiro lugar a realización de novos investimentos nos concellos
contribuíndo con iso a garantir a prestación dos servizos municipais e á reactivación da economía, e en segundo
lugar a axuda ao financiamento dos gastos correntes municipais, dado que os concellos teñen menos ingresos para
o financiamento dos mesmos ou máis gastos correntes que os pasados anos. Trátase polo tanto, dun plan de
marcado carácter excepcional e conxuntural, motivado pola situación actual da economía.
En bases ao antedito elabóranse proxectos de:
Reparación de camiños nas parroquias de Abegondo,Mabegondo e Crendes
Reparación de camiños na parroquia de Montouto
Reparación camiños nas parroquias de Viós e Meangos
Reparación camiños nas parrouias de Cabanas e Sarandos
Reparación camiño de Vilar a Cancela-Igrexa, Folgoso
Reparación de camiños nas parroquias de Figueroa, Montouto, Abegondo e Mabegondo
Reparación de camiños nas parroquias de Cos, Cullergondo e Viós
Seguridade vial en camiño de Vilanova,Abegondo a campo de nosa señora da Saleta, Presedo (AB-0850) e outros
Reparación de camiños nas parroquias de Cullergondo, Figueroa e Leiro
Reparación de camiños nas parroquias de Folgoso e Mabegondo
Reparación de camiño de A Raiña, Mabegondo a Damil, Figueroa (AB-0364)
Contan cos informes técnicos e xurídicos necesarios
Visto os antecedentes expostos, esta alcaldía propón ao Pleno, a aprobación do seguinte acordo:
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1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) “POS+ 2019” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa
totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a
continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 2018( asignación e baixas)”, “achega
provincial 2019” e “préstamo provincial 2019”:
A) Financiamento do pago a provedores:

Achega provincial 2018 aplicada
ao financiamento de pago a
provedores
Achega provincial 2019 aplicada
ao financiamento de pago a
provedores
Subtotal pago a provedores

Capítulo II
0,00.-

Capítulo VI
0,00.-

Total
0,00.-

0,00.-

0,00.-

0,00.-

0,00.-

0,00.-

0,00.-

B ) Financiamento de gastos correntes:

Achega provincial 2019 aplicada ao financiamento de gastos
correntes 2019
Subtotal gasto corrente

Deputación
284.675,46.284.675,46-

C ) Financiamento de investimentos:
ACHEGA PROVINCIAL 2019
Denominación da obra ou subministración
Subtotal investimentos achega provincial 2019

ACHEGA PROVINCIAL 2018
(Investimentos “financeiramente sostibles”)
Denominación da obra ou subministración
Reparación de camiños nas parroquias de
Abegondo,Mabegondo e Crendes
Reparación de camiños na parroquia de
Montouto

Financiamento do investimento
Deputación Concello
Orzamento total
0,00.0,00.0,00.0,00.0,00.0,00.-

Grupo de
programa
1531

Financiamento do investimento
Deputación Conc Orzamento total
ello
44.762,18.- –
44.762,18.-

1531

46.683,42.-

--

46.683,42.-
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Reparación camiños nas parroquias de Viós e
Meangos
Subtotal investimentos achega provincial 2018

1531

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2019
Denominación da obra ou subministración
Reparación camiños nas parrouias de Cabanas e
Sarandos
Reparación camiño de Vilar a Cancela-Igrexa,
Folgoso
Reparación de camiños nas parroquias de
Figueroa, Montouto, Abegondo e Mabegondo
Reparación de camiños nas parroquias de Cos,
Cullergondo e Viós
Seguridade vial en camiño de Vilanova,Abegondo
a campo de nosa señora da Saleta, Presedo (AB0850) e outros
Subtotal investimentos préstamo provincial
2019

38.256,28.-

--

38.256,28.-

129.701,88.

--

129.701,88.-

Financiamento do investimento
Préstamo
Achega
Orzamento total
Deputación
Concello
39.798,59.-39.798,59.45.659,26.-

--

45.659,26.-

35.868,62.-

--

35.868,62.-

33.447,01.-

--

33.447,01.-

40.739,48.-

--

40.739,48.-

195.512,96.-

--

195.512,96.-

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2019 e que se relacionan
nestas táboas.
D) Redución de débeda con entidades financeiras:
Entidade financeira

Número/código
préstamo

do

Subtotal redución de débeda con entidades
financeiras

Importe de “préstamo provincial 2019” aplicado á
redución da débeda
0,00.0,00.-

Denominación do proxecto ou prego cuxos honorarios
de redacción se solicitan (achega provincial 2018)

Deputación
0,00.0,00.-

Subtotal redacción proxectos
E) Resumo:
SUBTOTAIS

Deputación
Achega 2018

0,00.-

Concell
o

Total
0,00.-
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B- GASTOS CORRENTES

C- INVESTIMENTOS

D- REDUCIÓN DÉBEDA

TOTAL

Achega 2019

0,00.-

0,00.-

Achega 2019

284.675,46.-

284.675,46.-

Achega 2019

0,00.-

0,00.-

0,00.-

Achega 2018

129.701,88.-.-

0,00.-

129.701,88.-

Préstamo
2019

195.512,96.-.-

0,00.-

195.512,96.-

Préstamo
2019

0,00.-

Achega 2019

284.675,46.-

0,00.-

284.675,46.-

Achega 2018

129.701,88.-

0,00.-

129.701,88.-

Préstamo
2019

195.512,96.-

0,00.-

195.512,96.-

TOTAL

609.890,30.-

0,00.-

609.890,30.-

0,00.-

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2019 no que se inclúen os investimentos financeiramente sostibles que a
continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescricións técnicas:
Denominación dos investimentos “financeiramente sostibles”
(mínimo do 20% do total das achegas e préstamo provincial
asignado)
Reparación de camiños nas parroquias de Cullergondo, Figueroa e
Leiro
Reparación de camiños nas parroquias de Folgoso e Mabegondo
Reparación de camiño de A Raiña, Mabegondo a Damil, figueroa
(AB-0364)
TOTAIS

Grupo de
programa

Orzamento

153

37.450,77.-

153
153

55.440,59.61.963,72.154.855,08.-

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos
investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente
sexan necesarias.
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2019 os fondos necesarios para facer fronte á
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Abegondo [https://sede.abegondo.es]
mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común e artigo 42 da Lei
40/2015 de Réxime Xurídico do Sector Público.

San Marcos, 1, Abegondo
15318 Abegondo
A Coruña
Tfno.: 981 647 909 Fax 981 673 050
web: www.abegondo.gal
sede electrónica: sede.abegondo.es
enderezo electrónico: correo@abegondo.es

achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2019, se a houbera.
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e execución das obras
ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta se produce efectivamente.
6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións públicas para o
financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións
concorrentes doutras Administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total
non supera o 100% do seu importe.
7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración
Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas
tributarias e coa Seguridade Social.
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o
correspondente expediente.”
Segundo.- Informar a Deputación provincial que o programa de traballo esta cuantificado en cada proxecto remitido.
Terceiro.- O acordo modificado non afectas á natureza e finalidade dos investimentos a realaizar nin a súa valoración
económica.
Cuarto.- Elevar este decreto ao pleno da corporación para a súa ratificación plenaria.
Quinto. Dar traslado da presente resolución aos distintos servizos administrativos da Corporación e dar conta ao
Pleno da Corporación na primeira sesión que se realice en cumprimento do disposto no artigo 42 do Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico
das entidades locais.
Logo do debate, vótase a proposta presentada co seguinte resultado:
Votos a favor: 8 (José Antonio Santiso Miramontes, Laura C. Calvo Quintela, Alberto Seoane Brandariz, Gustavo
Manuel Quindimil Gómez, Francisca Bestilleiro Roel, José María Caamaño Nogueira, Marcos Zapata Díaz e Luis
Constante Freire Pérez de Juan)
Votos en contra: 0
Abstención: 4 (Francisco Javier Niño Ricoy e Fátima Ínsua López, Roberto Gómez Lesta e Francisco Javier
Rodríguez Souto)
Polo que o Pleno da Corporación, acorda aprobar a proposta.

PARTE II: CONTROL ÓRGANOS DE GOBERNO.
6. DACIÓN DE CONTA DO PROGRAMA DE TRABALLO DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL E
ACTUALIZACIÓN DA CARTOGRAFÍA DO CONCELLO E METODOLOXÍA A APLICAR
Dase conta deste asunto no que participan os membros do equipo redactor contratado polo concello ao efecto.
Básicamente o Sr Botana explica que o IOP non recupera a totalidade dos núcleos das normas anuladas, o momento
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económico no que se redatou o outro plan tiña sentido o que se fixo, pero non foi por onde foi Galicia. Abegondo ten
que competir en vivenda unifamiliar illada, con Cambre, con Carral, pero non é Oleiros.
O Plan do 2012 era demasiado ambicioso e non é o que debería de pretender o plan para o núcleo rural e logo
recuperar as parcelas existente, quedarán as parcelas valeiras e non todos os núcleos poden crecer. A dinámica de
crecemento será de acordo co INE.
Primeiro fixemos unha cartografía xunto con Núcleo Galicia e está rematada dende hai un mes e a partir de agora
imos empezar a redacción da avaliación ambiental estratéxica xunto con un borrador do pxom que agora hai que
entregar.
Hai un pequeno intercambio de opinións entre Roberto Gómez e o alcalde acerca da comparación con Carral, na que
o primeiro indica que en Carral hai edificios cheos de veciños de Abegondo e o alcalde indica que non se pode
comparar vivir nun piso, que igual é a súa opción e non pola falta de vivenda.
7. DACIÓN DE CONTA DA APROBACIÓN DA LIQUIDACIÓN ANO 2018
Dáse conta deste asunto.
8. DACIÓN DE CONTA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DO 4º TRIMESTRE 2018
Dáse conta deste asunto.
9. DECRETOS DA ALCALDÍA
Dáse conta dos decretos de Alcaldía.
10. ROGOS E PREGUNTAS
Francisco Javier Niño Ricoy e Fátima Ínsua López se suman a un rogo para que se amplíen os locais electorais
máis aló do campo da Feira. O alcalde amosa a súa posible dispoñibilidade e quedaron en enviar a súa proposta por
correo para que poida ser tomada en conta.
Francisco Javier Niño Ricoy: Castro Cerneda. Que se preserve o mesmo, que non se destroce.
Alcalde-Presidente: Teño un proxecto elaborado por dous arqueólogos e que pode ser financiado polo Leader pero
os veciños dinme que o limpe e que se manteña.
Francisco Javier Niño Ricoy: Entendo que hai que preservar, e moitisimas cousas máis, temos moito patrimonio
desperdigado e que se debe de por en valor.
Alcalde-Presidente: Andando se fai o camiño. Dígolle o que pode ocurrir, hai unha caseta, a d eLegoeiro e xa se
cedeu pola Xunta para o uso dos veciños pero hai unha familia interesada en xestionalo e por iso pode ser
interesante. As actuacións que se fagan teñen que ter un mantemento logo, restaurala, ao fin e ao cabo, é o de
menos, se logo non se mantén.
Francisco Javier Niño Ricoy: Rutas polo río Gabia, que se dea limpeza e promoción á ruta de sendeirismo.
Alcalde-Presidente: A limparemos pero non se usa.
Fátima Ínsua López: Teño unha dúbida sobre o acordo marco coa FEMP.
Secretario: O pleno acordou adherirse ao acordo marco e froito desa adhesión o concello se acolleu ao contrato
marco de subministro de electricidade, por iso o decreto.
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Fátima Ínsua López: En relación coas nóminas hai unha partida que se denomina formación.
Interventora: Son os obradoiros de emprego.
Fátima Ínsua López: No consello escolar hai unha substitución.
Alcalde-Presidente: Nin Paquita nin Alberto podían acudir. Foi un tema puntual.
Fátima Ínsua López: A reforma do local social de Orto, hai unha contía de uns 50.000€, ¿a qué é debido?
Alcalde-Presidente: Poñemos a súa disposición o proxecto.
Fátima Ínsua López: En relación coa reposición de legalidade dunha edificación en San Marcos a nome de VMFB.
¿cómo está?
Secretario: Iniciouse o expediente e se está a tramitar a súa legalización.
Non habendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde-presidente dá por finalizado o acto ás catorce horas e trinta e
cinco minutos do día do encabezamento, levantándose a presente acta, do que como secretario dou fe.
O alcalde-presidente
José Antonio Santiso Miramontes

O secretario
Adrián J. Márquez Caramés
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