
         

 

 

 

 

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA

deliberación e votación dos asuntos incluídos na 
continuación: 
 
 

1.- APROBACIÓN DE ACTAS.

1.1.- Acta do 7 de febreiro de 2019.
 
2.- LICENZAS URBANÍSTICAS E DE ACTIVIDADE.

2. 1.-  Licenza de obra. Expediente 

2..2.-  Licenza de obra. Expediente 148/2017.

2. 3-  Comunicacións previas.
 

3.- EXPEDIENTES DA ÁREA ECONÓMICA.

3.1.- Recoñecemento extraxudicial de crédito nº 

3.2.- Recoñecemento extraxudicial de crédito nº 
 
4.- ASISTENCIA PERMANENTE AO ALCALDE NO 
 
 
 

ASISTENTES: 

 

Alcalde- Presidente:  

D. José Luis Oujo Pouso.  

 

Concelleiros: 

Dª. María José Maneiro Quintáns.

D. José Manuel Deán Pouso. 

D. Antonio Romero Ribeiro. 

 

Secretario: 

D. José Manuel González García. 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión ordinaria do 21 de febreiro de 

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
ORDINARIA DO 21 DE FEBREIRO DE 201

 

 

Na Alcaldía- Presidencia da 
Porto do Son, sendo as 12:4
febreiro de 2019, reúnese a Xunta de Goberno Local 
en sesión ordinaria, baixo a presidencia do Alcalde
Presidente, D. José Luis Oujo Pouso, coa asistencia 
dos Sres. concelleiros que se relacionan á marxe.

A Xunta de Goberno Local está asistida polo secretario 
da Corporación, D. José Manuel González García, que 
dá fe do acto. 

Unha vez comprobada polo secretario a válida 
constitución da Xunta de Goberno Local, posto que 
asisten a maioría absoluta dos seus integrantes, o Sr. 
Alcalde- Presidente abre a sesión.

 

De seguido, a Xunta de Goberno Local procede á 
e votación dos asuntos incluídos na ORDE DO DÍA, e que se relacionan a 

APROBACIÓN DE ACTAS. 

de 2019. 

LICENZAS URBANÍSTICAS E DE ACTIVIDADE. 

Expediente 30/2017. 

de obra. Expediente 148/2017. 

Comunicacións previas. 

EXPEDIENTES DA ÁREA ECONÓMICA. 

to extraxudicial de crédito nº 6/2019. 

to extraxudicial de crédito nº 7/2019. 

ASISTENCIA PERMANENTE AO ALCALDE NO EXERCICIO DAS SÚAS ATRIBUCIÓNS.

**** 

 

 

Dª. María José Maneiro Quintáns. 

D. José Manuel González García.  
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Rúa Atalaia s/n.15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 
Fax: 981 767 358 

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE 2019 

Casa do Concello de 
45 horas do día 21 de 

, reúnese a Xunta de Goberno Local 
, baixo a presidencia do Alcalde- 

Presidente, D. José Luis Oujo Pouso, coa asistencia 
dos Sres. concelleiros que se relacionan á marxe. 

A Xunta de Goberno Local está asistida polo secretario 
da Corporación, D. José Manuel González García, que 

Unha vez comprobada polo secretario a válida 
constitución da Xunta de Goberno Local, posto que 
asisten a maioría absoluta dos seus integrantes, o Sr. 

Presidente abre a sesión. 

De seguido, a Xunta de Goberno Local procede á 
, e que se relacionan a 

EXERCICIO DAS SÚAS ATRIBUCIÓNS. 
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Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son. 

Sesión ordinaria do 7 de febreiro de 2019 

 

1. APROBACIÓN DE ACTAS. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, APROBA a acta correspondente á sesión do 7 de 
febreiro de 2019. 

 

 

2. LICENZAS URBANÍSTICAS E DE ACTIVIDADE. 
 
A Xunta de Goberno Local, órgano competente para a adopción deste acordo de conformidade 
coa delegación de competencias efectuada mediante o decreto núm. 406/2015, do 18 de xuño, 
imponlle ás licenzas e ás comunicacións previas urbanísticas, as seguintes condicións 
xerais, de obrigado cumprimento: 
 
1/ As licenzas outórgase sen prexuízo de terceiros, deixando a salvo o dereito de propiedade e 
doutras autorizacións administrativas, sen que se poida invocar a licenza para excluír ou dirimir a 
responsabilidade civil ou penal na que incorreran os beneficiarios no exercicio das súas actividades. 
 
2/ No caso de ser imprescindible a ocupación da vía pública, debe obterse a preceptiva licenza 
municipal de ocupación de vía pública e, unha vez rematada a obra, deberán repoñerse os desperfectos 
que se causaran á vía. 
 
3/ Faise advertencia expresa que na execución das obras deberán adoptarse as medidas que en materia 
de seguridade e saúde no traballo veñan esixidas pola normativa na materia en vigor, especialmente no 
Real Decreto 1627/1997, de 14 de marzo. 
 
4/ Finalizadas as obras debe comunicarse ao concello esta circunstancia a fin de efectuar as 
comprobacións pertinentes, así como a liquidación definitiva de tributos e outorgamento das licenzas 
que procedan.  
 
5/ Prazo de execución: a obra debe iniciarse no prazo máximo de 6 meses dende a notificación do 
outorgamento da licenza e deberá estar rematada no prazo máximo de 3 anos, a contar dende esa 
mesma data, non sendo posible interromper as obras por tempo superior a 6 meses. 
 
No caso de tratarse de obras menores, o prazo non poderá exceder de 3 meses para o inicio e de 12 
meses para o remate, non podendo interromperse por tempo superior a 6 meses. 
6/ As obras deben realizarse coas debidas condicións de seguridade e solidez. 
 
7/ En caso de perda de vixencia das autorizacións sectoriais pertinentes deberán renovarse non sendo 
posible a continuación das obras sen cumprir este trámite. 
 
8/ Nas obras que se executasen con inobservancia das condicións da licenza ou comunicación 
serán sancionadas por infracción urbanística as persoas físicas ou xurídicas responsables delas en 
calidade de promotor das obras, propietario dos terreos ou empresario das obras, así como os técnicos 
redactores do proxecto e directores das obras. Neste sentido, todo técnico, polo só feito de asinar unha 
solicitude de licenza de obra, declara coñecer as condicións que se esixen e a normativa urbanística 
aplicable ao Concello de Porto do Son, aceptando as responsabilidades que se deriven da súa aplicación.  
 
Os arquitectos directores das obras son responsables mancomunadamente cos propietarios, das 
infraccións das normas urbanísticas sempre que ao advertir calquera circunstancia pola que se aparten 
das condicións en que se concedan as licenzas, non o comuniquen por escrito ao Concello. 
 
9/ Será requisito indispensable en tódalas obras dispor ao pé da obra de copia da licenza ou 
comunicación previa, e nas obras maiores do cartel indicador no que se faga constar o nome e os 
apelidos dos técnicos directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que se vai destinar a 



         

 

 

 

 

construción, número de plantas autorizadas, prazo de execución das obras, data de outorgamento da 
licenza e o número de expediente. 
10/ De ser oportuno, recórdase ao solicitante que antes do comezo das obras deberá solicitar ao Concello 
a acta de comprobación de aliñacións
 
11/ No caso de obra maior, finalizadas as obras deberá solicitar a oportuna 
ocupación, de conformidade co sinalado na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
 
12/ Debe darse cumprimento ao Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a 
xestión dos residuos de construción e demolición
residuos de construción e demolición, apartado c, sinala: “
residuos de construción e demolición realmente producidos na súas obras foron xestionados, no seu caso, 
na obra ou entregados a unha instalación de valorización ou de eliminación para o seu tratamento por 
xestor de residuos autorizado, nos termos recollidos neste Real Decreto, e, en particular, no estudo de 
xestión de residuos na obra o nas súas modificacións. A docu
natural deberá manterse durante os cinco anos seguintes
 
13/ Debe respectarse o establecido no artigo 91 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, isto 
é, as construcións e instalacións deberán adaptarse ao

− A tipoloxía das construcións e os materiais e cores empregados deberán favorecer a integración 
no entorno inmediato e na paisaxe.

− As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cuberta
terminados. 

 
 
2.1) LICENZA DE OBRA. EXPEDIENTE 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
“Visto que a D. F** solicitou en data 
de edificación” do inmoble 
000400100NH92F0001UX ,segundo o proxecto
febreiro de 2017. 
 
Vista a documentación que obra no expediente administrativo 
informe dos servizos técnicos municipais de data 
 
“…Primeiro.- A documentación presentada é incompleta, por non axustarse aos 
de tramitación de licenzas do PXOM.
 

Segundo.- Segundo o plano nº Serie O
en solo clasificado como Rústico de protección ordinaria.

 
A disposición transitoria primeira da LSG, que regula o réxime aplicable aos municipios con planeamento 
non adaptado. O apartado 1 refírese a planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada 
en vigor da LSG e adaptado á Lei 9/2002 (salvo me
1). No punto d) establece que Ao solo rústico, aplicaráselle o disposto nesta lei para o solo rústico, mantendo, en 

todo caso, a vixencia das categorías de solo contidas no planeamento

 

Por outra banda, segundo a disposición derrogatoria única da LSG, quedan derrogados, entre outros, os 
preceptos de igual ou inferior rango incluídas as determinacións do planeamento urbanístico, que se 
opoñan ao disposto na citada lei.

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión ordinaria do 21 de febreiro de 

construción, número de plantas autorizadas, prazo de execución das obras, data de outorgamento da 
ero de expediente.  

De ser oportuno, recórdase ao solicitante que antes do comezo das obras deberá solicitar ao Concello 
acta de comprobación de aliñacións. 

No caso de obra maior, finalizadas as obras deberá solicitar a oportuna 
, de conformidade co sinalado na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Debe darse cumprimento ao Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a 
xestión dos residuos de construción e demolición. O artigo 4, relativo ás Obrigas do produtor de 
residuos de construción e demolición, apartado c, sinala: “dispoñer da documentación que acredite que os 
residuos de construción e demolición realmente producidos na súas obras foron xestionados, no seu caso, 

u entregados a unha instalación de valorización ou de eliminación para o seu tratamento por 
xestor de residuos autorizado, nos termos recollidos neste Real Decreto, e, en particular, no estudo de 
xestión de residuos na obra o nas súas modificacións. A documentación correspondente a cada ano 
natural deberá manterse durante os cinco anos seguintes.  

Debe respectarse o establecido no artigo 91 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, isto 
é, as construcións e instalacións deberán adaptarse ao ambiente no que estivesen situadas, polo que:

A tipoloxía das construcións e os materiais e cores empregados deberán favorecer a integración 
no entorno inmediato e na paisaxe. 

As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cuberta

LICENZA DE OBRA. EXPEDIENTE 30/2017. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

solicitou en data 23/02/2017 (r.e. 1105) licenza municipal para “
 situado en Castro de Baroña, 18- Baroña, coa referencia
segundo o proxecto básico redactado polo arquitect

Vista a documentación que obra no expediente administrativo nº 30/2017
informe dos servizos técnicos municipais de data 21/02/2019, no que se fai constar:

A documentación presentada é incompleta, por non axustarse aos 
de tramitación de licenzas do PXOM. 

Segundo o plano nº Serie O-2, folla 5-B do PXOM, a edificación que se pretende ampliar está 
Rústico de protección ordinaria. 

A disposición transitoria primeira da LSG, que regula o réxime aplicable aos municipios con planeamento 
non adaptado. O apartado 1 refírese a planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada 
en vigor da LSG e adaptado á Lei 9/2002 (salvo mellor criterio no presente informe aplícase este apartado 

Ao solo rústico, aplicaráselle o disposto nesta lei para o solo rústico, mantendo, en 

todo caso, a vixencia das categorías de solo contidas no planeamento respectivo. 

or outra banda, segundo a disposición derrogatoria única da LSG, quedan derrogados, entre outros, os 
preceptos de igual ou inferior rango incluídas as determinacións do planeamento urbanístico, que se 
opoñan ao disposto na citada lei. 
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construción, número de plantas autorizadas, prazo de execución das obras, data de outorgamento da 

De ser oportuno, recórdase ao solicitante que antes do comezo das obras deberá solicitar ao Concello 

No caso de obra maior, finalizadas as obras deberá solicitar a oportuna licenza de primeira 
, de conformidade co sinalado na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

Debe darse cumprimento ao Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e 
4, relativo ás Obrigas do produtor de 

dispoñer da documentación que acredite que os 
residuos de construción e demolición realmente producidos na súas obras foron xestionados, no seu caso, 

u entregados a unha instalación de valorización ou de eliminación para o seu tratamento por 
xestor de residuos autorizado, nos termos recollidos neste Real Decreto, e, en particular, no estudo de 

mentación correspondente a cada ano 

Debe respectarse o establecido no artigo 91 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, isto 
ambiente no que estivesen situadas, polo que: 

A tipoloxía das construcións e os materiais e cores empregados deberán favorecer a integración 

As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente 

adopta o seguinte ACORDO: 

licenza municipal para “ampliación 
, coa referencia catastral 
arquitecto D. A** de data 

30/2017 e, en particular, o 
, no que se fai constar: 

A documentación presentada é incompleta, por non axustarse aos artigos 42 e 43 do anexo 

B do PXOM, a edificación que se pretende ampliar está 

A disposición transitoria primeira da LSG, que regula o réxime aplicable aos municipios con planeamento 
non adaptado. O apartado 1 refírese a planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada 

llor criterio no presente informe aplícase este apartado 
Ao solo rústico, aplicaráselle o disposto nesta lei para o solo rústico, mantendo, en 

or outra banda, segundo a disposición derrogatoria única da LSG, quedan derrogados, entre outros, os 
preceptos de igual ou inferior rango incluídas as determinacións do planeamento urbanístico, que se 
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Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son. 

Sesión ordinaria do 7 de febreiro de 2019 

 

 

Terceiro.- A disposición transitoria terceira da LSG refírese ao réxime de autorizacións e licenzas 
outorgadas en solo rústico, e dispón o seguinte: 
 
As construcións executadas en solo rústico ao abeiro da licenza urbanística poderán manter o uso autorizado, e 

poderán executarse nelas obras de mellora e reforma das instalacións sen incrementar a superficie edificada 

legalmente, aínda cando non cumpran as condicións de implantación, uso e edificación establecidas por esta lei. 

Así mesmo, logo da licenza municipal, poderán executarse obras de ampliación da superficie edificada licitamente, 

cumprindo os seguintes requisitos:  

a) Cando se trate de terreos que deban ser incluídos no solo rústico de especial protección segundo esta lei, será 

necesario obter a autorización ou informe favorable do órgano coa competencia sectorial correspondente.  

b) Que cumpra as condicións de edificación establecidas polo artigo 39 desta lei e polo planeamento urbanístico.  

c) Que se adopten as medidas correctoras necesarias para minimizar a incidencia sobre o territorio e a mellor 

protección da paisaxe.  

d) Que se manteñan o uso e a actividade autorizados orixinariamente, ou os regulados no artigo 40 desta lei. 
 

En primeiro lugar debemos determinar si a edificación cumpre a premisa necesaria para que lle sexa de 
aplicación o réxime da disposición transitoria terceira. 
 

O interesado presenta a seguinte documentación xunto co proxecto básico: 

- Fotocopia da licenza de obras outorgada pola Comisión municipal permanente do Concello de 8 de 
maio de 1984 para levar a cabo as obras de construción de vivenda de planta baixa e planta primeira 
de 107,50 e 111,02m2 respectivamente. 

- Fotocopia da licenza de obras para adaptación de local para bar outorgada pola Comisión municipal 
permanente do Concello de 10 de abril de 1984. 

- Fotocopia da licenza de obras outorgada mediante Decreto de alcaldía de 2 de abril de 1992 para 
ampliación nun metro de fondo da cociña do bar, e ampliación do ancho dunha porta do baixo do 
citado bar. 

- Fotocopia da licenza de obras outorgada mediante Decreto de alcaldía de 2 de abril de 1992 para 
canalización de augas dun pozo 

- Fotocopia da licenza de obras outorgada pola Comisión municipal permanente do Concello de 4 de 
xuño de 1985 para levar a cabo as obras de construción dun garaxe de 20m2. 

- Fotocopia da licenza de obras outorgada mediante Decreto de alcaldía de 2 de marzo de 1992 para 
construción de fosa séptica. 

- Fotocopia da licenza de obras outorgada mediante Decreto de alcaldía de 22 de agosto de 1990 para 
realización de pozo artesán. 

- Fotocopia da licenza de obras outorgada mediante Decreto de alcaldía de 12 de abril de 1993 para 
construción dun depósito de auga 

 

No Concello consta expediente de obra no que se solicita reparar os aseos e reformar a cociña segundo 
esbozo que achega, o que se autoriza mediante Decreto de data 12 de marzo de 2001, condicionado a 
que non se autoriza aumento de volume vivideiro, variacións estruturais nin valeirado total do interior da 
edificación. 
 
Á vista desta documentación que se relata, e dos datos que obran no proxecto presentado advírtese que a 
edificación existente non se axusta á edificación que obtivo licenza de obras nin incluíndo as 
modificacións posteriores solicitadas polos seguintes motivos: 
 



         

 

 

 

 

Cando se outorgou licenza de edificación (8 de maio de 1984) esta a licenza incluía unha edificación de 
planta baixa de 107,50m2 e planta primeira de 111,02 m
documentación presentada, a edificación existente consta de planta semisoto, planta baixa e planta 
primeira (tres plantas en total) e non consta, salvo erro ou omisión involuntaria, que se tivese concedido 
licenza para a ampliación dunha planta d
ante unha edificación cunha planta que non foi autorizada.
 
Así mesmo, na licenza inicial contemplábase a planta primeira cunha superficie de 111,02 m2, mentres 
que no estado actual, a planta 
superficie fose autorizado. 
 
Con respecto á planta baixa inicialmente autorizouse cunha superficie de 107,50m2, e na actualidade 
conta cunha superficie de 188,00m2. Se ben foi autorizada a am
este incremento é inferior aos 80,5m2 de diferencia entre o inicialmente autorizado e o existente.
 
Por outra banda, no expediente de 2001 polo que solicita reparar os aseos e a cociña consta un esbozo 
da situación da edificación naquel momento, no que se recolle o semisoto (aínda que non consta que fose 
autorizado) e a planta baixa, cunhas superficies de 188,10m
actual que se recollen no proxecto de 242,65m
 

Non consta que as ampliacións do número de plantas e superficies indicadas estivesen amparadas en 
licenza, polo tanto, a edificación non se atopa no suposto de aplicación da Disposición Transitoria terceira 
da LSG. 
 
No suposto que ditas ampliacións estivesen totalmente rematadas fai máis de seis anos, segundo dispón 
o artigo 153 da LSG, quedarían suxeitas ao réxime previsto no artigo 90 da mesma Lei, polo que dado 
que os usos que se desenvolven na edificación non son usos autorizabl
está permitida a súa ampliación.
 
Visto o informe de Secretaría de data 
 
“CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS

(…) Quinta.- A solicitude que se examina ten por obxecto a 
establecemento hostaleiro situado no lugar do Castro de Baroña, 18 
polo PXOM como “solo rústico de protección ordinaria”. 

Segundo a Disposición Transitoria 1ª LSG, apdo. 1. d) “ao solo rústico, aplicaráselle o disposto na 
presente lei para o solo rústico, mantendo, en todo caso, a vixencia das categorías de solo contempladas 
no planeamento respectivo”.  

O art. 35.1 LSG non contempla 
actividade hostaleira (uso terciario da clase “recreativo e reunión” segundo a Normativa PXOM). Por 
outra banda, a Disposición Transitoria 3ª LSG habilita a execución de obras de mellora, 
incluso, ampliación en construcións existentes en solo rústico “aínda cando non cumprisen as condicións 
de implantación, uso e edificación establecidas pola presente lei” sempre que se cumpran todas as 
condicións que se detallan: 

a) As construcións se executasen ao amparo de licenza urbanística.

b) A superficie da construción se edificase “licitamente”.

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión ordinaria do 21 de febreiro de 

Cando se outorgou licenza de edificación (8 de maio de 1984) esta a licenza incluía unha edificación de 
e planta primeira de 111,02 m2(dous plantas en total). 

documentación presentada, a edificación existente consta de planta semisoto, planta baixa e planta 
primeira (tres plantas en total) e non consta, salvo erro ou omisión involuntaria, que se tivese concedido 
licenza para a ampliación dunha planta da edificación inicialmente autorizada, polo que non atoparíamos 
ante unha edificación cunha planta que non foi autorizada. 

Así mesmo, na licenza inicial contemplábase a planta primeira cunha superficie de 111,02 m2, mentres 
que no estado actual, a planta primeira conta con 172,43m2, e non consta que este incremento de 

Con respecto á planta baixa inicialmente autorizouse cunha superficie de 107,50m2, e na actualidade 
conta cunha superficie de 188,00m2. Se ben foi autorizada a ampliación da cociña nun metro de fondo, 
este incremento é inferior aos 80,5m2 de diferencia entre o inicialmente autorizado e o existente.

Por outra banda, no expediente de 2001 polo que solicita reparar os aseos e a cociña consta un esbozo 
edificación naquel momento, no que se recolle o semisoto (aínda que non consta que fose 

autorizado) e a planta baixa, cunhas superficies de 188,10m2 e 153,22m2 fronte ás superficies do estado 
actual que se recollen no proxecto de 242,65m2 e 188,00m2 construídos respectivamente.

Non consta que as ampliacións do número de plantas e superficies indicadas estivesen amparadas en 
licenza, polo tanto, a edificación non se atopa no suposto de aplicación da Disposición Transitoria terceira 

ditas ampliacións estivesen totalmente rematadas fai máis de seis anos, segundo dispón 
o artigo 153 da LSG, quedarían suxeitas ao réxime previsto no artigo 90 da mesma Lei, polo que dado 
que os usos que se desenvolven na edificación non son usos autorizables en solo rústico pola LSG, non 
está permitida a súa ampliación.” 

Secretaría de data 21/02/2019 no que se fai constar: 

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS 

A solicitude que se examina ten por obxecto a construción dunha cuberta para
establecemento hostaleiro situado no lugar do Castro de Baroña, 18 – Baroña, nunha parcela clasificada 
polo PXOM como “solo rústico de protección ordinaria”.  

a Disposición Transitoria 1ª LSG, apdo. 1. d) “ao solo rústico, aplicaráselle o disposto na 
presente lei para o solo rústico, mantendo, en todo caso, a vixencia das categorías de solo contempladas 

O art. 35.1 LSG non contempla entre os usos e actividades admisibles en solo rústico o relativo á 
actividade hostaleira (uso terciario da clase “recreativo e reunión” segundo a Normativa PXOM). Por 
outra banda, a Disposición Transitoria 3ª LSG habilita a execución de obras de mellora, 
incluso, ampliación en construcións existentes en solo rústico “aínda cando non cumprisen as condicións 
de implantación, uso e edificación establecidas pola presente lei” sempre que se cumpran todas as 

se executasen ao amparo de licenza urbanística. 

A superficie da construción se edificase “licitamente”. 
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Rúa Atalaia s/n.15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 
Fax: 981 767 358 

Cando se outorgou licenza de edificación (8 de maio de 1984) esta a licenza incluía unha edificación de 
(dous plantas en total). Segundo a 

documentación presentada, a edificación existente consta de planta semisoto, planta baixa e planta 
primeira (tres plantas en total) e non consta, salvo erro ou omisión involuntaria, que se tivese concedido 

a edificación inicialmente autorizada, polo que non atoparíamos 

Así mesmo, na licenza inicial contemplábase a planta primeira cunha superficie de 111,02 m2, mentres 
primeira conta con 172,43m2, e non consta que este incremento de 

Con respecto á planta baixa inicialmente autorizouse cunha superficie de 107,50m2, e na actualidade 
pliación da cociña nun metro de fondo, 

este incremento é inferior aos 80,5m2 de diferencia entre o inicialmente autorizado e o existente. 

Por outra banda, no expediente de 2001 polo que solicita reparar os aseos e a cociña consta un esbozo 
edificación naquel momento, no que se recolle o semisoto (aínda que non consta que fose 

fronte ás superficies do estado 
ruídos respectivamente. 

Non consta que as ampliacións do número de plantas e superficies indicadas estivesen amparadas en 
licenza, polo tanto, a edificación non se atopa no suposto de aplicación da Disposición Transitoria terceira 

ditas ampliacións estivesen totalmente rematadas fai máis de seis anos, segundo dispón 
o artigo 153 da LSG, quedarían suxeitas ao réxime previsto no artigo 90 da mesma Lei, polo que dado 

es en solo rústico pola LSG, non 

construción dunha cuberta para a terraza dun 
, nunha parcela clasificada 

a Disposición Transitoria 1ª LSG, apdo. 1. d) “ao solo rústico, aplicaráselle o disposto na 
presente lei para o solo rústico, mantendo, en todo caso, a vixencia das categorías de solo contempladas 

entre os usos e actividades admisibles en solo rústico o relativo á 
actividade hostaleira (uso terciario da clase “recreativo e reunión” segundo a Normativa PXOM). Por 
outra banda, a Disposición Transitoria 3ª LSG habilita a execución de obras de mellora, reforma e, 
incluso, ampliación en construcións existentes en solo rústico “aínda cando non cumprisen as condicións 
de implantación, uso e edificación establecidas pola presente lei” sempre que se cumpran todas as 
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c) No suposto de ampliación da construción existente, a norma esixe, ademais, o cumprimento dos 
seguintes requisitos adicionais: 

• A obtención da autorización autonómica ou do informe favorable do órgano sectorial 
competente, cando se trate de solo rústico de especial protección. 

• Que se cumpran as condicións de edificación establecidas no art. 39 LSG e no 
planeamento urbanístico. 

• Que se adopten as medidas correctoras necesarias para minimizar a incidencia sobre o 
territorio e a protección da paisaxe. 

• Que se manteñan o uso e a actividade autorizados orixinariamente ou os regulados no art. 
40 LSG (usos residenciais, terciarios ou produtivos, actividades turísticas ou artesanais e 
pequenos talleres e equipamentos en edificacións existentes á entrada en vigor da Lei 
19/1975, do 2 de maio). 

Cómpre deterse no requisito do apdo. b), a lícita edificación da superficie construída: esta mención 
interprétase no senso de que o construído ha de ser lícito, é dicir, debe ter amparo nun título urbanístico e, 
ademais, adecuarse a el; existindo título urbanístico pero non axustándose a el o edificado é claro que o 
edificado sería ilegal e nos atopariamos perante un suposto clásico de reposición da legalidade 
urbanística. Cando as obras realmente executadas difiren das amparadas pola licenza urbanística 
outorgada a xurisprudencia vén considerando de xeito constante que as obras carecen de licenza; por 
todas, a STS 31/01/1997 deixa sentado que “o titular da licenza atópase suxeito aos termos da mesma de 
tal modo que única e exclusivamente poderá executar aquelas obras que a licenza autoriza, cumprindo 
escrupulosamente as dimensións, características e emprazamento das obras autorizadas. O contrario é un 
suposto de obras sen licenza”.  

Pois ben, en relación coa edificación que se pretende ampliar, o 08/05/1984 outorgouse licenza para a 
construción dun vivenda de planta baixa e primeira (de 107,50 m2 e 111,02 m2, respectivamente) pero, na 
realidade a edificación existente ten as seguintes características: 

− Consta de planta semisoto, planta baixa e planta primeira. É dicir, unha planta máis das 
autorizadas. 

− A planta baixa ten unha superficie de 188,00 m2, sen que conste autorización para a ampliación 
dos 80,50 m2 adicionais. 

− A planta primeira ten unha superficie de 172,43 m2, sen que conste autorización para a 
ampliación do exceso. 

Polos motivos indicados, as obras que se solicitan non poden acollerse ao previsto na D.T. 3ª LSG. 

Cando as obras realmente executadas difiren das amparadas pola licenza urbanística, se transcorreu o 
prazo para o exercicio pola Administración da súa competencia para a reposición da legalidade 
urbanística, o art. 153 LSG asimila a situación desas edificacións á de fóra de ordenación e ese é o réxime 
xurídico que lles resulta de aplicación. Ao non ser o pretendido un uso permitido en solo rústico polo art. 
35 LSG tampouco as obras solicitadas estarían amparadas polas que permite o art. 90 LSG nas 
edificacións en situación de fóra de ordenación.” 
 
Considerando o establecido no art. 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 
sobre o procedemento de outorgamento das licenzas urbanísticas. 
 

ACORDA: 
 
PRIMEIRO.- Denegar a D. F** a licenza municipal para “ampliación de edificación en solo 
rústico” do inmoble situado en Castro de Baroña, 18- Baroña, coa referencia catastral 



         

 

 

 

 

000400100NH92F0001UX, segundo o proxecto 
Losada Vicente de data febreiro de 2017.
 
 SEGUNDO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
2.2) LICENZA DE OBRA. EXPEDIENTE 148/2017
    
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
“Visto que Dna. B** solicitou o 
ampliación da vivenda unifamiliar illada
coa referencia  catastral 001602900NH03F0001BG
modificado redactado polo arquitect
do 09/10/2018) e documentación técnica complementaria de data xaneiro de 2019 achegada ao 
expediente o 25/01/2019. 
 
Vista a documentación que obra no expediente administrativo 
informe dos servizos técnicos municipais de data 
21/02/2019. 
 
Considerando o establecido no art. 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 
sobre o procedemento de outorgamento das licenzas urbanísticas.
 

 
PRIMEIRO.- Conceder a Dna.
vivenda unifamiliar illada” situada no lugar de Boiro,2, parroquia de Miñortos, coa referencia  
catastral 001602900NH03F0001BG, segundo proxecto básico e de execución 
redactada polo arquitecto D. 
cumprimento das prescricións xerais das normas urbanísticas de aplicación e ás condicións que 
se detallan a continuación: 
 

Clasificación urbanística do solo:

Segundo o plano nº Serie O-3, folla 3

rehabilitar está clasificada como 

A disposición transitoria primeira da LSG, que regula o réxi

non adaptado. O apartado 1 refírese a planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada 

en vigor da LSG e adaptado á Lei 9/2002 (salvo mellor criterio no presente informe aplícase este apartado 

1). No punto c) establece que 

integramente o disposto no planeamento respectivo, agás 

existentes, ás que será aplicable o previsto no artigo 40 d
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segundo o proxecto básico redactado polo
Losada Vicente de data febreiro de 2017. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

LICENZA DE OBRA. EXPEDIENTE 148/2017 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

solicitou o 10/07/2017 (r.e. 4324) licenza municipal para “
vivenda unifamiliar illada” situada no lugar de Boiro,2

001602900NH03F0001BG, segundo proxecto básico 
arquitecto D. M** de data agosto de 2018 (visado COAG 1703620,5 

do 09/10/2018) e documentación técnica complementaria de data xaneiro de 2019 achegada ao 

Vista a documentación que obra no expediente administrativo nº 148/2017
nicos municipais de data 14/02/2019 e o informe de Secretaría do 

Considerando o establecido no art. 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 
sobre o procedemento de outorgamento das licenzas urbanísticas. 

ACORDA: 

Dna. B** a licenza municipal para ““rehabilitación 
” situada no lugar de Boiro,2, parroquia de Miñortos, coa referencia  

catastral 001602900NH03F0001BG, segundo proxecto básico e de execución 
polo arquitecto D. M** de data maio de 2017, condicionada en todo momento ao 

cumprimento das prescricións xerais das normas urbanísticas de aplicación e ás condicións que 

Clasificación urbanística do solo: 

3, folla 3-R do PXOM, a parcela na que se sitúa edificación que se pretende 

rehabilitar está clasificada como Solo de núcleo rural de tipo básico tradicional de grao 1.

A disposición transitoria primeira da LSG, que regula o réxime aplicable aos municipios con planeamento 

non adaptado. O apartado 1 refírese a planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada 

en vigor da LSG e adaptado á Lei 9/2002 (salvo mellor criterio no presente informe aplícase este apartado 

No punto c) establece que Ao solo de núcleo rural e ás súas áreas de expansión, aplicaráselle 

integramente o disposto no planeamento respectivo, agás no que se refire ás edificacións tradicionais 

existentes, ás que será aplicable o previsto no artigo 40 desta lei 
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Rúa Atalaia s/n.15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 
Fax: 981 767 358 

básico redactado polo arquitecto D. Amancio 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

) licenza municipal para “rehabilitación e 
de Boiro,2, parroquia de Miñortos, 

, segundo proxecto básico e de execución 
(visado COAG 1703620,5 

do 09/10/2018) e documentación técnica complementaria de data xaneiro de 2019 achegada ao 

148/2017 e, en particular, o 
e o informe de Secretaría do 

Considerando o establecido no art. 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 

rehabilitación e ampliación de 
” situada no lugar de Boiro,2, parroquia de Miñortos, coa referencia  

catastral 001602900NH03F0001BG, segundo proxecto básico e de execución modificad 
, condicionada en todo momento ao 

cumprimento das prescricións xerais das normas urbanísticas de aplicación e ás condicións que 

R do PXOM, a parcela na que se sitúa edificación que se pretende 

Solo de núcleo rural de tipo básico tradicional de grao 1. 

me aplicable aos municipios con planeamento 

non adaptado. O apartado 1 refírese a planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada 

en vigor da LSG e adaptado á Lei 9/2002 (salvo mellor criterio no presente informe aplícase este apartado 

Ao solo de núcleo rural e ás súas áreas de expansión, aplicaráselle 

no que se refire ás edificacións tradicionais 
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Condicións de uso e edificación: 

Como xa se expuxo no informe 180/2018 de 2 de agosto de 2018, a edificación está no suposto de 

aplicación do artigo 40 “Edificacións existentes de carácter tradicional” da LSG en canto a que é anterior 

ao ano 1975 e o volume non se incrementa en porcentaxe superior ao 50% do volume construído. 

Con respecto á necesidade da ampliación da vivenda, consta no proxecto motivación expresa da 

necesidade, o que se somete ás oportunas consideracións do órgano competente para a resolución do 

expediente, salvo mellor criterio xurídico. 

Polos demais aspectos relativos ás condicións de uso e da edificación, a técnico que subscribe remítese 

ao informado en data 21.11.2018, por non existir cambios ao respecto ao proxecto modificado. 

En canto ás cuestións que foron requiridas, aporta xustificación fotográfica do hórreo, indicando que “Para 

que quede totalmente justificado se aportan fotografías de todas las fachadas del hórreo donde se puede 

comprobar que no existe ninguna inscripción que acredite su antigüedad, ni que haga suponer que sea 

anterior al año 1901. Por tanto no procede la preceptiva autorización de Patrimonio Cultural.”, en base a 

isto estarase ao disposto no apartado 1 do artigo 92 da Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de 

Galicia, polo que a execución das obras queda eximida de previa autorización de Patrimonio Cultural, sen 

prexuízo do disposto no apartado segundo do citado artigo. 

Así mesmo quedan xustificados os acabados de fachadas e cubertas, e modificouse a configuración dos 

ocos da fachada sur-leste da planta baixo-cuberta, non así os da planta baixa, aos efectos do 

cumprimento do artigo 4.7.9.2 do PXOM, onde os ocos seguen sen axustarse ás proporcións indicadas 

neste artigo. 

 
A eficacia da licenza condiciónase expresamente á modificación dos ocos da fachada da 
planta baixa, que deberán ser de forma rectangular, coa xamba máis alta que o lintel, para 
axustarse ao previsto no art. 4.7.9.2 do PXOM.  
 
SEGUNDO.- Ordenar ao solicitante o íntegro cumprimento das cláusulas xerais de aplicación a 
todas as licenzas de obra. 
 
TERCEIRO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre Construcións, instalacións e 
obras e a liquidación tributaria definitiva da taxa de tramitación, imputando o recoñecemento do 
dereito aos conceptos orzamentarios correspondentes, relativa ao expediente arriba 
referenciado, que a continuación se indica: 
 

Base impoñible 
ICIO: orzamento 

Tipo de gravame 
ICIO 

Cota tributaria 
ICIO 

Taxa de tramitación  PENDENTE 
PAGO 

 
122.354,65 euros 

 
2,7% 

 
3.303,58 euros 

Taxa pagada 611,70 €  
3.303,58 euros Taxa definitiva 611,70 € 

Liquidación 00,00 € 

 
CUARTO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu custe 
real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada polos 
servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 
 



         

 

 

 

 

QUINTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser 
 
 
2.3) RECTIFICACIÓN DE ACORDOS. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
“Visto que a Xunta de Goberno Local, en data 
completa unha comunicación previa
Educativa O Parque,  e que no punto 
 
“SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e 
obras (ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, 
e requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución material)

14.100,50 euros

 
Visto que se incorreu nun erro 
euros, de xeito que o importe correcto pendente de pago debía ser 
282,01 euros.  
 
Considerando que o art. 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
común das Administracións Públicas establece que “
mesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros 
materiais, de feito ou aritméticos existent
incorreu nun erro material. 
 

 
PRIMEIRO.- Rectificar o erro material existente no 
Goberno Local de 17/01/2019
Dª. O** en representación da Asociación Educativa O Parque 
redactado do seguinte teor: 
 
“SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e 
obras (ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, 
e requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución 

11.653,51 euros

 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión ordinaria do 21 de febreiro de 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

RECTIFICACIÓN DE ACORDOS. CP 268/208. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

“Visto que a Xunta de Goberno Local, en data 17/01/2019, tomou coñecemento e declarou 
completa unha comunicación previa presentada Dª. O** en representación da Asociación 

e que no punto segundo do acordo di: 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e 
o o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, 

e requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

14.100,50 euros 2% 282,01 euros

Visto que se incorreu nun erro ao recoller a base impoñible do ICIO, que debe ser 11.653,51 
importe correcto pendente de pago debía ser 

o art. 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das Administracións Públicas establece que “as Administracións Públicas poderán, así 
mesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros 
materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos” e que no presente suposto se 

ACORDA: 

Rectificar o erro material existente no apdo. segundo do acordo da Xunta de 
17/01/2019 polo que se toma coñecemento a comunicación previa pres

en representación da Asociación Educativa O Parque (expte. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e 
obras (ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, 
e requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

euros 2% 233,07
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Rúa Atalaia s/n.15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 
Fax: 981 767 358 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

tomou coñecemento e declarou 
en representación da Asociación 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e 
o o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, 

Cota tributaria ICIO 

282,01 euros 
 

ao recoller a base impoñible do ICIO, que debe ser 11.653,51 
importe correcto pendente de pago debía ser 233,07 euros, e non 

do procedemento administrativo 
as Administracións Públicas poderán, así 

mesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros 
e que no presente suposto se 

do acordo da Xunta de 
polo que se toma coñecemento a comunicación previa presentada 

(expte. 268/2018), que queda 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e 
obras (ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, 

Cota tributaria ICIO 

233,07 euros 
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TERCEIRO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

 

 

3. EXPEDIENTES DA ÁREA ECONÓMICA. 
 
3.1)  RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO Nº 6/2019. 
 
Vista providencia da Alcaldía pola que se dispón o inicio do expediente de recoñecemento 
extraxudicial de crédito nº 6/2019. 
 
Vistas as memorias xustificativas elaboradas polas Concellerías Delegadas relativas aos gastos 
incluídos no expediente. 
 
Considerando o disposto no art. 184 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, texto refundido da 
Lei reguladora das Facendas Locais e no art. 60.2 do RD 500/1990, do 20 de abril, e tendo en 
conta que se trata de aprobar xustificantes de gasto correspondentes a servizos prestados 
efectivamente e en aplicación do principio que prohibe o enriquecemento inxusto. 

 
ACORDA: 

 
PRIMEIRO.- Aprobar por recoñecemento extraxudicial os xustificantes de gasto que se indican, 
con imputación da autorización, disposición e liquidación do gasto ás aplicacións orzamentarias 
indicadas: 
 
Nº de 
Entrada Fecha 

Nº de 
Documento 

Fecha 
Dto. 

Importe 
Total Tercero Nombre Texto Explicativo Programa Económica 

F/2019/401 31/01/2019 LRC19 1 31/01/2019 1152 53481304W L** 

POR IMPARTIR CLASES DE PIANO 
NA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL, 
MES XANEIRO. 334 22799 

F/2019/620 05/02/2019 04 02/02/2019 131,62 52455240Z E** 
POLA LIMPEZA REALIZADA NA 
PRAZA DE ABASTOS, MES XANEIRO. 4312 22700 

F/2019/621 05/02/2019 06 02/02/2019 50,14 52455240Z E** 

POLA LIMPEZA REALIZADA NOS 
BAÑOS DO CEMITERIO, MES 
XANEIRO. 164 22700 

F/2019/622 05/02/2019 16/19 30/01/2019 381,15 16271962Z I** 

POLA LIMPEZA REALIZADA NA 
ESCOLA DE CAAMAÑO, MES 
XANEIRO. 323 22700 

F/2019/623 05/02/2019 18/19 30/01/2019 242 16271962Z I** 
POLA LIMPEZA REALIZADA NA CASA 
DO CONCELLO, MES XANEIRO. 920 22700 

F/2019/624 05/02/2019 18/19 30/01/2019 798,6 76513612H A** 
POLA LIMPEZA REALIZADA NA 
GARDERIA, MES XANEIRO. 323 22700 

F/2019/625 05/02/2019 02/19 04/02/2019 551,56 76966869Z MD**. 

POLA LIMPEZA REALIZADA NO 
CENTRO DE SAUDE DE PORTOSIN, 
MES XANEIRO. 312 22700 

F/2019/626 05/02/2019 02/19 04/02/2019 955,27 33281538D R** 

POLA LIMPEZA VIARIA REALIZADA 
NAS RUAS DE PORTOSIN, MES 
XANEIRO. 163 22799 

F/2019/627 31/01/2019 01/ 2019 31/01/2019 760 33229185G J** 

POR IMPARTIR CLASES DE GAITA E 
PERCUSIÓN NA ESCOLA MUNICIPAL 
DE MUSICA E SERVIZOS 
PRESTADOS CON SUEVIA, MES 
XANEIRO. 334 22799 

F/2019/628 01/02/2019 1 31/01/2019 451,28 76509292E M** 

POLA LIMPEZA REALIZADA NA CASA 
DE CULTURA DE SAN PEDRO DE 
MURO, MES XANEIRO. 330 22700 

F/2019/629 01/02/2019 1. 2019 01/02/2019 673,08 76778601R S** 

POLOS TRABALLOS DE 
CONSERXERIA, LIMPEZA E 
XARDIÑERIA REALIZADOS NA CASA 
DE CULTURA DE MIÑORTOS, MES 
XANEIRO. 330 22700 

F/2019/630 04/02/2019 02/19 04/02/2019 651,66 52931926W SJ** 

POLO TRABALLO DE CONSERXERIA 
REALIZADO NA AXENCIA DE 
LECTURA DE SAN PEDRO DE MURO, 
MES XANEIRO. 3321 22799 



         

 

 

 

 

F/2019/631 04/02/2019 4 30/01/2019

F/2019/632 05/02/2019 05 02/02/2019

F/2019/633 05/02/2019 17/19 30/01/2019

F/2019/634 05/02/2019 02/19 01/02/2019

F/2019/635 08/02/2019 1 08/02/2019

F/2019/636 04/02/2019 15/39 01/01/2019

 
SEGUNDO.- Dar conta  do presente acordo á Intervención e Tesourería Municipais.
 
 
3.2)  RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO Nº 7
 
Vista providencia da Alcaldía pola que se dispón o inicio do expediente de recoñecemen
extraxudicial de crédito nº 7/201
 
Vistas as memorias xustificativas elaboradas polas Concellerías Delegadas relativas aos gastos 
incluídos no expediente. 
 
Considerando o disposto no art. 184 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, texto refundido da 
Lei reguladora das Facendas Locais e no art. 60.2 do RD 500/1990, do 20 de abril, e tendo en 
conta que se trata de aprobar xustificantes de gasto correspondente
efectivamente e en aplicación do principio que prohibe o enriquecemento inxusto.
 

 
PRIMEIRO.- Aprobar por recoñecemento extraxudicial os xustificantes de gasto que se indican, 
con imputación da autorización, disposición e liq
indicadas: 
 
Nº de 
Entrada Fecha 

Nº de 
Documento 

Fecha 
Dto. 

F/2018/4315 05/12/2018 8670000256 30/11/2018

F/2019/273 09/01/2019 
2019 Emit- 
10 08/01/2019

F/2019/288 12/01/2019 
2019 Emit- 
20 11/01/2019

F/2019/432 05/02/2019 8670000374 31/01/2019

F/2019/433 05/02/2019 8670000375 31/01/2019

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión ordinaria do 21 de febreiro de 

30/01/2019 648 33263575D LM** 

POR IMPARTIR CLASES DE 
GUITARRA NA ESCOLA MUNICIPAL 
DE MUSICA, MES XANEIRO.

02/02/2019 94,01 52455240Z E** 

POLA LIMPEZA REALIZADA NA 
ESCOLA DE DANZA MUNICIPAL, MES 
XANEIRO. 

30/01/2019 96,8 76513612H A** 

POLA LIMPEZA REALIZADA NO 
POLIDEPORTIVO DE NEBRA, MES 
XANEIRO. 

01/02/2019 504,98 78781643L ML** 

POLO TRABALLO DE LIMPEZA E 
CONSERXERIA REALIZADO NA CASA 
DE CULTURA DE CAAMAÑO, MES 
XANEIRO. 

08/02/2019 395,1 76509161Y C** 

POLO TRABALLO DE LIMPEZA E 
APERTURA REALIZADO NA CASA DE 
CULTURA DE RIBASIEIRA, MES 
XANEIRO. 

01/01/2019 199,65 52931333F M** 

POR IMPARTIR CLASES DE 
PANDERETA NA ESCOLA DE MUSICA 
MUNICIPAL, MES DECEMBRO DE 
2018. 

Dar conta  do presente acordo á Intervención e Tesourería Municipais.

O EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO Nº 7/2019. 

Vista providencia da Alcaldía pola que se dispón o inicio do expediente de recoñecemen
/2019. 

Vistas as memorias xustificativas elaboradas polas Concellerías Delegadas relativas aos gastos 

Considerando o disposto no art. 184 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, texto refundido da 
Lei reguladora das Facendas Locais e no art. 60.2 do RD 500/1990, do 20 de abril, e tendo en 

aprobar xustificantes de gasto correspondente
efectivamente e en aplicación do principio que prohibe o enriquecemento inxusto.

ACORDA: 

Aprobar por recoñecemento extraxudicial os xustificantes de gasto que se indican, 
con imputación da autorización, disposición e liquidación do gasto ás aplicacións orzamentarias 

Fecha Importe 
Total Tercero Nombre Texto Explicativo 

30/11/2018 11250,41 B70091749 

SERVIZOS 
SOCIAIS 
ULLA-
SAR, S.L. 

POLO SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR PRESTADO A USUARIOS DO 
CONCELLO, DEPENDENCIA, MES 
NOVEMBRO. 

08/01/2019 8811,49 B70398425 

SON A 
TUA 
AXUDA, 
S.L. 

POLO SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR PRESTADO A USUARIOS 
CONCELLO, DEPENDENCIA, MES 
NOVEMBRO DE 2018 

11/01/2019 10050,49 B70398425 

SON A 
TUA 
AXUDA, 
S.L. 

POLO SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR PRESTADO A USUARIOS DO 
CONCELLO, DEPENDENCIA, MES 
DECEMBRO DE 2018. 

31/01/2019 10919,1 B70091749 

SERVIZOS 
SOCIAIS 
ULLA-
SAR, S.L. 

POLO SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR PRESTADO A USUARIOS DO 
CONCELLO, DEPENDENCIA, MES 
DECEMBRO DE 2018. 

31/01/2019 1227,05 B70091749 

SERVIZOS 
SOCIAIS 
ULLA-
SAR, S.L. 

POLO SERVIZO DE AXUDA DO 
FOGAR PRESTADO A USUARIOS DO 
CONCELLO, PRESTACIÓN BASICA, 
MES DECEMBRO DE 2018.

11 
Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son. 

Sesión ordinaria do 21 de febreiro de 2019 
 

 

 

Rúa Atalaia s/n.15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 
Fax: 981 767 358 

POR IMPARTIR CLASES DE 
GUITARRA NA ESCOLA MUNICIPAL 

XANEIRO. 334 22799 
POLA LIMPEZA REALIZADA NA 
ESCOLA DE DANZA MUNICIPAL, MES 

330 22700 
POLA LIMPEZA REALIZADA NO 

NEBRA, MES 
342 22700 

POLO TRABALLO DE LIMPEZA E 
CONSERXERIA REALIZADO NA CASA 
DE CULTURA DE CAAMAÑO, MES 

330 22700 
TRABALLO DE LIMPEZA E 

APERTURA REALIZADO NA CASA DE 
CULTURA DE RIBASIEIRA, MES 

330 22700 
POR IMPARTIR CLASES DE 
PANDERETA NA ESCOLA DE MUSICA 
MUNICIPAL, MES DECEMBRO DE 

334 22799 

Dar conta  do presente acordo á Intervención e Tesourería Municipais.” 

Vista providencia da Alcaldía pola que se dispón o inicio do expediente de recoñecemento 

Vistas as memorias xustificativas elaboradas polas Concellerías Delegadas relativas aos gastos 

Considerando o disposto no art. 184 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, texto refundido da 
Lei reguladora das Facendas Locais e no art. 60.2 do RD 500/1990, do 20 de abril, e tendo en 

aprobar xustificantes de gasto correspondentes a servizos prestados 
efectivamente e en aplicación do principio que prohibe o enriquecemento inxusto. 

Aprobar por recoñecemento extraxudicial os xustificantes de gasto que se indican, 
uidación do gasto ás aplicacións orzamentarias 

Programa Económica 
POLO SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR PRESTADO A USUARIOS DO 
CONCELLO, DEPENDENCIA, MES 

231 22799 
POLO SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR PRESTADO A USUARIOS DO 
CONCELLO, DEPENDENCIA, MES 

231 22799 
POLO SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR PRESTADO A USUARIOS DO 
CONCELLO, DEPENDENCIA, MES 

231 22799 
POLO SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR PRESTADO A USUARIOS DO 
CONCELLO, DEPENDENCIA, MES 

231 22799 
POLO SERVIZO DE AXUDA DO 
FOGAR PRESTADO A USUARIOS DO 
CONCELLO, PRESTACIÓN BASICA, 
MES DECEMBRO DE 2018. 231 22799 



12 
Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son. 

Sesión ordinaria do 7 de febreiro de 2019 

 

 
SEGUNDO.- Dar conta  do presente acordo á Intervención e Tesourería Municipais.” 

 

4. ASISTENCIA PERMANENTE AO ALCALDE NO EXERCICIO 

DAS SÚAS ATRIBUCIÓNS. 
 
 
A Xunta de Goberno Local, en uso da competencia conferida polos artigos 23 da  Lei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local e 52, 53 e 46 do Real Decreto 2568/1986, de 
28 de novembro que aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Corporacións Locais (ROF), segundo os cales lle correspóndelle á Xunta de 
Goberno Local como atribución propia e indelegable a asistencia ao Alcalde no exercicio das 
súas atribucións aparte das atribucións que o Alcalde ou outro órgano municipal lle poidan 
delegar; procede a prestar a asistencia ao Alcalde- Presidente no exercicio das súas atribucións, 
sendo informada neste momento de todas as decisións de goberno do Alcalde- Presidente 
dende a anterior Xunta de Goberno Local. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, de orde da Alcaldía- Presidencia, levántase a sesión, 
sendo as 13:00 horas, do día 21 de febreiro de 2019, de todo o que se estende a presente acta 
da que eu, como secretario, dou fe. 
 
 
O ALCALDE- PRESIDENTE,                        O SECRETARIO, 
 
 
Asdo. José Luis Oujo Pouso.          Asdo. José Manuel González García. 
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