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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA QUE CELEBROU A XUNTA DE 
GOBERNO LOCAL O DÍA 9/05/2019, EN 1ª CONVOCATORIA. 
 

ASISTENTES 
 

ALCALDE  
José Marcote Suárez 

 
TTES. DE ALCALDE 

Xan Carlos Sar Oliveira 
Soledad Vilela Romero  

Teresa Fernández Martinez 
 

SECRETARIO  
José Ramón Lema Fuentes 

 

 ASUNTOS 
 

1º.- Aprobación, se procede, borrador acta da sesión anterior.- 
2º.- Actos edificación e uso do Solo.- 
3º.- Asuntos varios.- 
 

 
Na vila e Termo municipal de Fisterra, Partido Xudicial de Corcubión ás 20:00 
horas do día 9/05/2019 reúnense no salón da Alcaldía, ós Sres. e Sras. que 
arriba se expresan, ós fins de celebrar a sesión ordinaria da Xunta de 
Goberno Local en primeira convocatoria. 
 
1º.- Aprobación, se procede, borrador acta sesión anterior.- 
 
Sometida a votación a do día 11 de Abril de 2019 é aprobada por 
unanimidade dos asistentes.- 
 
2º.- Actos edificación e uso do Solo.- 
 

OBRAS MAIORES 
 

A) Deixando a salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros 
de conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de servizos  
das corporacións locais, logo de ver o informe favorable emitido por parte 
da Arquitecta que presta servizos dentro do Departamento Urbanístico e 
demais antecedentes obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local 
por unanimidade dos asistentes acorda conceder Licenza Urbanística: 
 
A LUIS MIGUEL LAGO RIVAS e MARÍA ALICIA COSTA MARTÍNEZ, para 
proceder á Construción dunha Vivenda Unifamiliar Illada con garaxe a 
emprazar nunha parcela sita na Parroquia de San Martiño de Duio deste 
Termo Municipal (Referencias Catastrais 8216115MH7581N0001DX e 
8216131MH7581N0001AX) debendo axustarse na súa totalidade ó 
Proxecto Básico de data Xaneiro  de 2018 e Anexos ó mesmo de datas 5 



de Xullo  de 2018 e 28 de Marzo de 2019, redactados polo Arquitecto 
Antonio Martínez Domínguez que constan no expediente; así como á 
autorización concedida pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da 
Xunta de Galicia en Resolución de data 30/01/2019 e número de Rexistro 
Xeral da Xunta de Galicia 5311/RX124730,  e do que se lle dará traslado ós 
interesados;  condicionada a que : 
 
• As obras non se poderán iniciar sen presentar previamente Proxecto de 
Execución debidamente visado polo Colexio Profesional correspondente 
por aplicación do artigo 2 do Real Decreto 100/2010, de 5 de agosto, sobre 
visado colexial obrigatorio, estudio de seguridade e saúde e obter 
previamente a autorización municipal para o seu comezo. 
 
No Proxecto e Execución, definiranse adecuadamente as condicións de 
Urbanización do fronte da parcela. 
 
• Cesión obrigatoria e gratuita de terreos mediante formalización de 
documento público nunha superficie de 66,00 m2. para regularización da 
vía a que da fronte a parcela. 
 
• Cumprimento do disposto na Orde do 3 de setembro de 2009 pola que se 
desenvolve o procedemento, a organización e o funcionamento do 
Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios da 
Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude do que resulta condición 
necesaria para poder iniciar a execución das obras do edificio inscribir no 
rexistro o certificado de eficiencia enerxética do proxecto. 
  
• O estudio xeotécnico débese acometer na fase inicial de proxecto e en 
calquera caso antes de que a estrutura estea totalmente dimensionada, o 
que deberá acreditar antes ou simultáneamente á solicitude de primeira 
utilización da edificación. 
 
• Así mesmo Queda concedida Licenza para levar a cabo as obras de 
Acometida á rede de servizo municipais de Abastecemento de Auga que 
deberá executarse coas seguintes condicións: 
 
a. Deberá informar ao Concello acerca do día de comezo das obras, 
mediante escrito presentado no Rexistro Xeral de Entrada para que deste 
xeito a Empresa que leva o mantemento da rede municipal de 
abastecemento poida concretar xunto coa propiedade a zona na que se 
producirá o entronque coa rede de abastecemento. 
 
b. A acometida consistirá nunha tubaxe de polietileno de diámetro 32 mm 
(1”) en 16 atmósferas de presión, con collarín e banda de aceiro 
inoxidable, machón de bronce e válvula de cuadradillo de bronce e o 
enlace de latón para unir válvula con tubaxe de acometida. 
c. Executarase unha arqueta non rexistrable de ladrillo macizo de 
dimensións aproximadas de 30cm x 30 cm, para aloxamento da válvula. A 
parte superior da arqueta executarase cunha lousa de formigón de 



espesor 4cm, cun orificio troncocónico (para impedir a caída da tubaxe de 
PVC ao interior da arqueta). 
 
Sobre esta tapa encaixarase unha tubaxe guía cunha tubaxe de rexistro 
en PVC de 90 mm, serie C, ata 10 cm antes da rasante do pavimento, para 
que o rexistro non apoie no tubo guía. Como remate colocarase unha tapa 
de rexistro (de fundición de diámetro de 20 cm) enrasada co pavimento, 
con indicativo “Augas de Fisterra” e frecha de sentido de fluxo de auga. 
 
d. Colocarase un contador homologado de 13 mm no límite entre o 
espazo público e o privado. 
 
e. O interesado comunicarase coa empresa do servizo de abastecemento 
de auga e saneamento, para que por esta se efectúe a correspondente 
conexión ás redes públicas e para que, no caso de que a obra de 
acometida implique uso do solo ou subsolo de dominio público 
municipal, se executen ou dirixan as obras neste tramo pola dita 
concesionaria. 
 
f. Unha vez rematadas as obras, a reposición do firme farase co mesmo 
material que o pavimento orixinal. 
 
• Queda concedida Licenza para levar a cabo as obras de Acometida á 
rede de servizo municipais de Saneamento que deberá executarse coas 
seguintes condicións: 
 
a. Deberá informar ao Concello acerca do día de comezo das obras, 
mediante escrito presentado no Rexistro Xeral de Entrada para que deste 
xeito a Empresa que leva o mantemento da rede municipal de 
abastecemento poida concretar xunto coa propiedade a zona na que se 
producirá o entronque coa rede de saneamento. 
 
b. Existirá unha arqueta sifónica no interior do límite da propiedade para 
evitar olores e facilitar desatoamentos. A conexión na propiedade privada 
terán unha pendente mínima de 2%. 
 
c. Dende a arqueta sifónica dispoñerase dun tubo de PVC sanitario liso, 
SN-4, de diámetro mínimo 160mm, recuberto perimetralmente con 
formigón, e con pendente comprendida en o 1% e o 6%. O tubo 
descorrerá o máis recto posible, non permitíndose curvas nin cambios de 
dirección sen arqueta ou pozo de rexistro correspondente. 
 
d. A conexión de tubo de evacuación irá a pozo de rexistro, que de non 
existir deberá ser executado polo solicitante, farase sempre por riba da 
xeneratriz do tubo da rede xeral que desemboca nese pozo. Ademais, a 
cota de saída na edificación será sempre superior á da tapa do pozo ao 
que se conecte.  
 
Este pozo será prefabricado de formigón de 100 cm de diámetro interior, 
formado por soleira de formigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, 



lixeiramente armada, aneis de formigón en masa, prefabricados de borde 
machihembrado, e cono para formación de brocal do pozo, de 60 cm de 
altura, con peche de marco de tapa de fundición, selado de xuntas con 
morteiro de cemento e area de rúa M-15. 
 
Nalgún caso, onde haxa xa pozos a distancias mais ou menos regulares 
na rede, e existindo arqueta de saída da vivenda e estando esta a pouca 
distancia do punto de entronque do colector coa rede xeral é innecesario 
facer outro pozo máis e podería conectarse directamente cun enlace de 
clip, segundo se determine na visita a realizar. 
 
e. No caso de que o tubo do interior da propiedade quedase más baixo 
que o da rede municipal, disporase un pozo de bombeo en lugar da 
arqueta. O tubo de impulsión á rede municipal será de polietileno de alta 
densidade de 50-63 mm de diámetro, de acordo coas características 
técnicas da bomba. Sempre se instalarán válvulas antirretorno. 
 
f. O tubo de saneamento discorrerá sempre por debaixo do 
abastecemento de auga, no caso de existir un cruzamento ou de discorrer 
parelas ambas instalacións. 
 
g. A reposición do firme farase co mesmo material que o pavimento 
orixinal. 
 
h. Non se poderán conectar á rede pública de sumidoiros as augas 
pluviais, as cales terán que ser canalizadas cara á cuneta ou cara pozo 
filtrante dentro da parcela. 
 
i. O interesado comunicarase coa empresa do servizo de saneamento de 
auga e saneamento para que por esta se efectúe a correspondente 
conexión ás redes públicas e para que, no caso de que a obra de 
acometida implique uso do solo ou subsolo de dominio público 
municipal, se executen ou dirixan as obras neste tramo pola dita 
concesionaria. 
 
• En aplicación do artigo 24 da Ordenanza reguladora dos procedementos 
de intervención administrativa nos actos do uso do solo, subsolo e no 
exercicio de actividades e apertura de establecementos do Concello de 
Fisterra disporase a pé da obra un cartel indicador que se sexa visible 
dende vial público, coas dimensións de 110 cm de ancho por 80 cm de 
alto e co seguinte contido: 
 
EXPEDIENTE: 2018 / U022/000007 
 
CONCESION DA LICENZA: 9 de Maio de 2019 
 
ORDENANZA DE APLICACIÓN: EDIFICACIÓN EXTENSIVA (SE) 
 
PROMOTOR: Luis Miguel Lago Rivas e María Alicia Costa Martínez. 
 



CONSTRUTOR: ------------------------------ 
 
DIRECTOR DE OBRA: Antonio Martínez Domínguez, Arquitecto .- 
 
DIRECTOR DE EXECUCIÓN MATERIAL: Juan Ramón Insua Redonda, 
Arquitecto Técnico.- 
 
NÚMERO DE PRANTAS AUTORIZADAS: SS + B +1 
 
USO: Vivenda unifamiliar.-  
 
O cartel será un taboleiro hidrófugo con fondo branco e texto negro 
perfectamente Visible. 
 
Así mesmo deberá ingresar nas arcas municipais a cantidade de Tres mil 
novecentos setenta euros con corenta e nove céntimos (3.970,49 €) en 
concepto do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras en base á 
aplicación do 2,2 % previsto na Ordenanza fiscal reguladora do mesmo 
sobre o Presuposto de execución material. 
 

A DAVID CASTREJE FERRÍO, proceder á Construción dunha Vivenda 
Unifamiliar de Planta Baixa, Planta Primeira e Planta Baixo Cuberta a 
emprazar nunha parcela sita na localidade de Sardiñeiro de Abaixo, 
Parroquia de San Xoán de Sardiñeiro neste Termo Municipal (Referencia 
Catastral 1047614MH8514N0001DA), debendo axustarse na súa totalidade 
ós Proxectos Básicos redactados polos Arquitectos Xan Casabella López 
e Xosé Díaz Vieites de datas Novembro de 2016, Decembro  de 2018, que 
constan no expediente; así como ás autorizacións concedidas por Augas 
de Galicia de datas 3/10/2017, 18/10/2017 e nova resolución de data 2 de 
Maio de 2019 na que se confirma a validez das mesmas;  condicionada a 
que : 
 

• As obras non se poderán iniciar sen presentar previamente Proxecto de 
Execución debidamente visado polo Colexio Profesional correspondente 
por aplicación do artigo 2 do Real Decreto 100/2010, de 5 de agosto, sobre 
visado colexial obrigatorio, estudio de seguridade e saúde e obter 
previamente a autorización municipal para o seu comezo. 
 
• Cumprimento do disposto na Orde do 3 de setembro de 2009 pola que se 
desenvolve o procedemento, a organización e o funcionamento do 
Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios da 
Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude do que resulta condición 
necesaria para poder iniciar a execución das obras do edificio inscribir no 
rexistro o certificado de eficiencia enerxética do proxecto. 
 
• Cesión obrigatoria e gratuita de terreos mediante formalización de 
documento público nunha superficie de 62,27 m2. para regularización da 
vía a que da fronte a parcela. 
 



• O estudio xeotécnico débese acometer na fase inicial de proxecto e en 
calquera caso antes de que a estrutura estea totalmente dimensionada, o 
que deberá acreditar antes ou simultáneamente á solicitude de primeira 
utilización da edificación. 
 
• Así mesmo queda concedida a Licenza para levar a cabo as obras de 
Acometida á rede de servizo municipais de Abastecemento de Auga que 
deberá executarse coas seguintes condicións: 
 
a. Deberá informar ao Concello acerca do día de comezo das obras, 
mediante escrito presentado no Rexistro Xeral de Entrada para que deste 
xeito a Empresa que leva o mantemento da rede municipal de 
abastecemento poida concretar xunto coa propiedade a zona na que se 
producirá o entronque coa rede de abastecemento. 
 
b. A acometida consistirá nunha tubaxe de polietileno de diámetro 32 mm 
(1”) en 16 atmósferas de presión, con collarín e banda de aceiro 
inoxidable, machón de bronce e válvula de cuadradillo de bronce e o 
enlace de latón para unir válvula con tubaxe de acometida. 
 
c. Executarase unha arqueta non rexistrable de ladrillo macizo de 
dimensións aproximadas de 30cm x 30 cm, para aloxamento da válvula. A 
parte superior da arqueta executarase cunha lousa de formigón de 
espesor 4cm, cun orificio troncocónico (para impedir a caída da tubaxe de 
PVC ao interior da arqueta). 
 
Sobre esta tapa encaixarase unha tubaxe guía cunha tubaxe de rexistro 
en PVC de 90 mm, serie C, ata 10 cm antes da rasante do pavimento, para 
que o rexistro non apoie no tubo guía. Como remate colocarase unha tapa 
de rexistro (de fundición de diámetro de 20 cm) enrasada co pavimento, 
con indicativo “Augas de Fisterra” e frecha de sentido de fluxo de auga. 
 
d. Colocarase un contador homologado de 13 mm no límite entre o 
espazo público e o privado. 
 
e. O interesado comunicarase coa empresa do servizo de abastecemento 
de auga e saneamento, para que por esta se efectúe a correspondente 
conexión ás redes públicas e para que, no caso de que a obra de 
acometida implique uso do solo ou subsolo de dominio público 
municipal, se executen ou dirixan as obras neste tramo pola dita 
concesionaria. 
 
f. Unha vez rematadas as obras, a reposición do firme farase co mesmo 
material que o pavimento orixinal. 
 
• Queda concedida Licenza para levar a cabo as obras de Acometida á 
rede de servizo municipais de Saneamento que deberá executarse coas 
seguintes condicións: 
 



a. Deberá informar ao Concello acerca do día de comezo das obras, 
mediante escrito presentado no Rexistro Xeral de Entrada para que deste 
xeito a Empresa que leva o mantemento da rede municipal de 
abastecemento poida concretar xunto coa propiedade a zona na que se 
producirá o entronque coa rede de saneamento. 
 
b. Existirá unha arqueta sifónica no interior do límite da propiedade para 
evitar olores e facilitar desatoamentos. A conexión na propiedade privada 
terán unha pendente mínima de 2%. 
 
c. Dende a arqueta sifónica dispoñerase dun tubo de PVC sanitario liso, 
SN-4, de diámetro mínimo 160mm, recuberto perimetralmente con 
formigón, e con pendente comprendida en o 1% e o 6%. O tubo 
descorrerá o máis recto posible, non permitíndose curvas nin cambios de 
dirección sen arqueta ou pozo de rexistro correspondente. 
 
d. A conexión de tubo de evacuación irá a pozo de rexistro, que de non 
existir deberá ser executado polo solicitante, farase sempre por riba da 
xeneratriz do tubo da rede xeral que desemboca nese pozo. Ademais, a 
cota de saída na edificación será sempre superior á da tapa do pozo ao 
que se conecte.  
 
Este pozo será prefabricado de formigón de 100 cm de diámetro interior, 
formado por soleira de formigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, 
lixeiramente armada, aneis de formigón en masa, prefabricados de borde 
machihembrado, e cono para formación de brocal do pozo, de 60 cm de 
altura, con peche de marco de tapa de fundición, selado de xuntas con 
morteiro de cemento e area de rúa M-15. 
Nalgún caso, onde haxa xa pozos a distancias mais ou menos regulares 
na rede, e existindo arqueta de saída da vivenda e estando esta a pouca 
distancia do punto de entronque do colector coa rede xeral é innecesario 
facer outro pozo máis e podería conectarse directamente cun enlace de 
clip, segundo se determine na visita a realizar. 
 
e. No caso de que o tubo do interior da propiedade quedase más baixo 
que o da rede municipal, disporase un pozo de bombeo en lugar da 
arqueta. O tubo de impulsión á rede municipal será de polietileno de alta 
densidade de 50-63 mm de diámetro, de acordo coas características 
técnicas da bomba. Sempre se instalarán válvulas antirretornos. 
 
f. O tubo de saneamento discorrerá sempre por debaixo do 
abastecemento de auga, no caso de existir un cruzamento ou de discorrer 
parelas ambas instalacións. 
 
g. A reposición do firme farase co mesmo material que o pavimento 
orixinal. 
 
h. Non se poderán conectar á rede pública de sumidoiros as augas 
pluviais, as cales terán que ser canalizadas cara á cuneta ou cara pozo 
filtrante dentro da parcela. 



 
i. O interesado comunicarase coa empresa do servizo de saneamento de 
auga e saneamento para que por esta se efectúe a correspondente 
conexión ás redes públicas e para que, no caso de que a obra de 
acometida implique uso do solo ou subsolo de dominio público 
municipal, se executen ou dirixan as obras neste tramo pola dita 
concesionaria. 
 
En aplicación do artigo 24 da Ordenanza reguladora dos procedementos 
de intervención administrativa nos actos do uso do solo, subsolo e no 
exercicio de actividades e apertura de establecementos do Concello de 
Fisterra disporase a pé da obra un cartel indicador que se sexa visible 
dende vial público, coas dimensións de 110 cm de ancho por 80 cm de 
alto e co seguinte contido: 
 
EXPEDIENTE: 27/2016 
 
CONCESION DA LICENZA: 9 de Maio de 2019 
 
ORDENANZA DE APLICACIÓN: EDIFICACIÓN EXTENSIVA (SE) 
 
PROMOTO: David Castreje Ferrío. 
 
CONSTRUTOR : ------------------------------ 
 
DIRECTOR DE OBRA: Xan Casabella López e Xosé Díaz Vieites, 
Arquitectos .- 
 
DIRECTOR DE EXECUCIÓN MATERIAL: Basilio Canosa Díaz, Arquitecto 
Técnico.- 
 
NÚMERO DE PRANTAS AUTORIZADAS: B + 1 
 
USO: Vivenda unifamiliar.-  
 
O cartel será un taboleiro hidrófugo con fondo branco e texto negro 
perfectamente Visible. 
 
Co fin de garantir a realización de urbanización será necesario a 
presentación de Aval Bancario ou depositar na conta do Concello o 
importe do coste de urbanización por importe de Mil setecentos quince 
euros (1.715,00 €); dita garantía será devolta cando a obra e urbanización 
estea rematada. 
 

Así mesmo deberá ingresar nas arcas municipais a cantidade de Dous mil 
trescentos oitenta euros con setenta e sete céntimos (2.380,77 €) en 
concepto do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras en base á 
aplicación do 2,2 % previsto na Ordenanza fiscal reguladora do mesmo 
sobre o Presuposto de execución material. 
 



A JOSÉ FRANCISCO NEMIÑA BOULLOSA, para proceder ás obras de 
construción dun muro de contención a emprazar nunha parcela sita na 
zona da Fontiña (Referencia Catastral 8103612MH758OS) debendo 
axustarse na súa totalidade ó Proxecto Básico e de Execución de data 
Xaneiro de 2019 redactado polos Arquitectos Xan Casabella López e Xosé 
Díaz Vieites así como á Autorización concedida pola Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia mediante Resolución de data 
17/04/2019 que constan no expediente;  condicionada a que : 
 
• As obras non se poderán iniciar sen presentar previamente Proxecto de 
Execución debidamente visado polo Colexio Profesional correspondente 
por aplicación do artigo 2 do Real Decreto 100/2010, de 5 de agosto, sobre 
visado colexial obrigatorio, estudio de seguridade e saúde e obter 
previamente a autorización municipal para o seu comezo. 
 
• Cesión obrigatoria e gratuita de terreos mediante formalización de 
documento público nunha superficie de 54,20 m2. para regularización da 
vía a que da fronte a parcela. 
 
• Presentación dos oficios do Técnico que vai a levar a Dirección de Obra, 
de Execución das mesmas e de ser o caso o Técnico Coordinador de 
Seguridade e Saúde; en base o Artigo 357 do Decreto 143/2016 de 22 de 
Setembro polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016 de 10 de 
febreiro do Solo de Galicia. 
 
• En aplicación do artigo 24 da Ordenanza reguladora dos procedementos 
de intervención administrativa nos actos do uso do solo, subsolo e no 
exercicio de actividades e apertura de establecementos do Concello de 
Fisterra disporase a pé da obra un cartel indicador que se sexa visible 
dende vial público, coas dimensións de 110 cm de ancho por 80 cm de 
alto e co seguinte contido: 
 
EXPEDIENTE: 2018/U024/000001 
  
CONCESION DA LICENZA: 9 de Maio de 2019 
 
ORDENANZA DE APLICACIÓN: EDIFICACIÓN EXTENSIVA (SE) 
 
PROMOTOR: José Francisco Nemiña Boullosa. 
 
CONSTRUTOR: ------------------------------ 
 
DIRECTOR DE OBRA: ------------------ 
 
DIRECTOR DE EXECUCIÓN MATERIAL: ------------------ 
 
USO:  Muro de Contención 
 
O cartel será un taboleiro hidrófugo con fondo branco e texto negro 
perfectamente Visible. 



 
Deberá ingresar nas arcas municipais a cantidade de Trescentos trinta e 
dous euros con corenta e dous céntimos (332,42 €) en concepto do 
Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras en base á aplicación 
do 2,2 % previsto na Ordenanza fiscal reguladora do mesmo sobre un 
Presuposto de execución material de QUINCE MIL CENTO NOVE EUROS 
CON NOVENTA E OITO CÉNTIMOS  (15.109,98 € ). 

 
 
 
 

COMUNICACIONS PREVIAS DE OBRAS 
 
-Vista a Comunicación Previa de Obra presentada por parte de ESTÍBALIZ 
LÓPEZ DÍAZ, (Rexistro de Entrada 926 de 17/04/2019) para proceder á 
realización de obras consistentes no revestimento e pintado de fachadas  
e reformas nos baños dunha edificación (Referencia Catastral 
8505304MH7580N0001MT) mediante a ocupación da vía pública con 
andamios  e máquina elevadora nunha superficie de vinte e seis metros.- 
 
Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data 30 de Abril de 2019, que a documentación presentada para a 
realización das obras en cuestión está completa. 
 
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, deixando a 
salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros de 
conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de servizos  das 
corporacións locais, acorda conceder á promotora o título habilitante para 
ditos actos urbanísticos de conformidade co previsto no Artigo 146.2 
parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10 de Febreiro do Solo de Galicia.- 
 
-Vista a Comunicación Previa de Obra presentada por parte de 
ALEJANDRA BENLLOCH RIVAS,  (Rexistro de Entrada 700 de 20/03/2019) 
para proceder á colocación de lona publicitaria de 3x4 en medianera 
existente no lateral dereito da fachada dunha edificación (Referencia 
Catastral 8610610MH7581S0001KU).- 
 
Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data 17 de Abril de 2019, que a documentación presentada para a 
realización das obras en cuestión está completa, sempre que se axuste ó 
cumprimento dos condicionantes impostos no novo informe emitido pola 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, en Resolución de data 16/04/2019 
que consta no expediente: 
 
-Non se atopan inconvenientes á colocación dunha lona publicitaria na 
fachada lateral dereita do edificio (medianeira), a cal terá unha dimensión 
de 3 x 4 m como máximo. 
 



-A estrutura de soporte non será visible frontalmente, debendo axustarse 
o seu tamaño (no caso de que as dimensións da estrutura que xa se atopa 
instalada sexan maiores) ao propio da lona e o conxunto non superará as 
dimensións de 3 x 4 m. Deberá manterse en bo estado de limpeza e ornato 
Público. 
 
-A estrutura metálica de soporte estará lacada en cor gris medio con 
acabado liso mate e carecerá de elementos metálicos de aceiro inoxidable 
brillante, de xeito de que non destaque sobre a fachada e deste xeito 
evitar reflexos indesexables, enténdese este extremo na súa posible 
visión lateral, debido a que a lona debe tapar frontalmente a estrutura de 
soporte. 
 
-A lona publicitaria non incorporará fotografías das estancias nin outra 
información máis que o nome e logotipo do establecemento. 
 
-Ponse de manifesto nas imaxes que obran no expediente e outras que se 
pudieron consultar telemáticamente do edificio, que o establecemento 
conta tamén cun rótulo na fachada principal sobre a porta de entrada e 
outro tipo bandeirola, ademais de outra rotulación de fachada fixa e 
adhesiva polo interior dos vidros da planta baixa, polo que atópase neste 
intre saturado de información. Deste xeito, entendo que non admite a 
autorización de mais carteis publicitarios, xa que redundará nun exceso 
para os camiñantes. 
 

-Polo tanto, de xeito de aclarar a cuestión formulada pola solicitante, de si 
se pode ampliar a lona que xa se atopa instalada (non indica as medidas 
que ten) para alcanzar o total de 3 x 4 m inicialmente solicitado,  a 
resposta é afirmativa no caso de que as dimensións da lona existente 
sexan inferiores, xa que a resolución previa da DXPC autoriza a 
colocación dunha lona de dimesións máximas 3 x 4 m, a cal debe tapar a 
estrutura de soporte, que non será visible frontalmente en ningún caso". 
 
Polo que, deberá axustarse o tamaño do cartel o autorizado de 3x4 metros 
ocultando na súa solución coa lona a estructura de soporte, que estará 
lacada en cor gris medio con acabado liso mate e carecerá de elementos 
metálicos de aceiro inoxidable brillante. 
 
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, deixando a 
salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros de 
conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de Servizos  das 
Corporacións locais, acorda: 
 
1º.-Conceder á promotora o título habilitante para ditos actos urbanísticos 
de conformidade co previsto no Artigo 146.2 parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 
10 de Febreiro do Solo de Galicia.- 
 
2º.-Notificar dito acordo á Promotora e a Concepción Silva Castro como 
parte interesada no expediente, como consecuencia da reclamación 
presentada no seu día contra dito título habilitante. 



 
-Vista a Comunicación Previa de Obra presentada por parte de MARÍA 
DOLORES LOBELOS INSUA, (Rexistro de Entrada 808 de 2/04/2019) para 
proceder á realización de obras consistentes na construción de peche na 
parte Sur da finca de 1,70 metros de altura con bloque, (Referencia 
Catastral 8727606MH7582N0001WH). 
 
Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data 16 de Abril de 2019, que a documentación presentada para a 
realización das obras en cuestión está completa, condicionado a: 
 
-A altura do muro non sobrepasará 1,5 m se é opaco ou 2 metros se é 
traslúcido e de ser de fábrica deberá encalarse, enlucirse ou pintarse. 
 
-O recuadro que se debe de realizar con respecto á vía con código 550 no 
Inventario de Bens que obra neste Concello é de 12,5 metros ó eixo da vía 
segundo os planos de ordenación das NNSS de 1996.- 
 
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, deixando a 
salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros de 
conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de servizos das 
corporacións locais, acorda conceder á promotora o título habilitante para 
ditos actos urbanísticos de conformidade co previsto no Artigo 146.2 
parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10 de Febreiro do Solo de Galicia.- 
 
-Vista a Comunicación Previa de Obra presentada por parte de MANUEL 
SILVA CASTRO,  (Rexistro de Entrada 935 de 23/04/2019) para proceder á 
limpeza do canalón de augas dunha edificación (Referencia Catastral 
8612012MH7581S0001XU), mediante a ocupación da vía pública con 
máquina elevadora  nunha superficie de catro metros.- 
 
Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data 30 de Abril de 2019, que a documentación presentada para a 
realización das obras en cuestión está completa. 
 
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, deixando a 
salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros de 
conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de servizos das 
corporacións locais, acorda conceder ó promotor o título habilitante para 
ditos actos urbanísticos de conformidade co previsto no Artigo 146.2 
parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10 de Febreiro do Solo de Galicia.- 
 
-Vista a Comunicación Previa de Obra presentada por parte de MANUEL 
CANOSA SANTAMARÍA, (Rexistro de Entrada 958 de 24/04/2019) para 
proceder ás obras de substitución da conexión de auga existente por 
outra nova sen afectar ó espazo público, nunha vivenda (Referencia 
Catastral 8118101MH7581N0001QX). 
 



Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data 30 de Abril de 2019, que a documentación presentada para a 
realización das obras en cuestión está completa. 
 
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, deixando a 
salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros de 
conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de servizos  das 
corporacións locais, acorda conceder ó promotor o título habilitante para 
ditos actos urbanísticos de conformidade co previsto no Artigo 146.2 
parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10 de Febreiro do Solo de Galicia.- 
 
A UNIÓN FENOSA  DISTRIBUCIÓN, S.A. con CIF  A-63222533 e domicilio  
social na Avenida de Arteixo, 171 de A Coruña (CP 15008)  para proceder 
ó subministro de RBT subterránea con total canalización proxectada de 
42 metros  con destino a unha vivenda unifamiliar a emprazar na Parcela 
20127 no Polígono 502 da localidade de Denle  deste Termo Municipal de  
Fisterra; debendo axustarse na súa totalidade  á Memoria e Planos 
redactados polo Enxeñeiro Técnico Industrial, Pedro Tizón Barro  de data 
4/04/2019; condicionada a: 
 
-Informar do día do comezo das obras mediante escrito polo Rexistro 
Xeral de Entrada do Concello. 
 
-Os materiais empregados na execución da obra deberán ser recollidos e 
retirados en colectores axeitados e descargados en vertedoiro autorizado. 
 
-Repoñerase ao estado inicial o pavimento afectado coas mesmas 
calidades e materiais. 
 
-Presentarase Aval Bancario por importe de Dous mil cincocentos euros 
(2.500,00 €) para garantir a reposición da urbanización afectada. 
 
Así mesmo, deberá ingresar nas arcas municipais as seguintes 
cantidades: 
 
-Trece euros con sesenta e dous céntimos (13,62 €) en concepto da taxa 
por servizos urbanísticos. -  
 
-Noventa e nove euros con oitenta e catro  céntimos (99,84 €) en concepto  
do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras. 
 
Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data 17 de Abril de 2019, que a documentación presentada para a 
realización das obras en cuestión está completa. 
 
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, deixando a 
salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros de 
conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de servizos  das 



corporacións locais, acorda conceder ó promotor o título habilitante para 
ditos actos urbanísticos de conformidade co previsto no Artigo 146.2 
parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10 de Febreiro do Solo de Galicia, baixo as 
condicións antes referenciadas.- 
 
B) Deixando a salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros 
de conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de servizos  
das corporacións locais,  
 
Visto o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos dentro do 
Departamento de Urbanismo de data 2 de Maio de 2019 que consta no 
expediente,  
 
Á vista dos antecedentes, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos 
asistentes acuerda conceder a JOSÉ MANUEL CALO INSUA,  Licenza de 
Primeira Ocupación dun Almacén de Utensilios Agrícolas, emprazado 
nunha parcela denominada “Abeleiras” sita na Lugar de Castrexe deste 
Termo Municipal, en base ó Proxecto Básico e de Execución redactado 
polo Arquitecto Técnico Basilio Canosa Díaz, visado con data 7/04/2017 
que consta no expediente, como consecuencia da Licenza Urbanística 
outorgada ó seu favor por esta Xunta na sesión celebrada o día 
27/06/2017. 
 
C) Visto o informe favorable emitido por parte do Arquitecto que presta 
servizos dentro do Departamento de Urbanismo desta Corporación con 
data 8/05/2019 en relación coa licenza urbanística concedida o 21 de 
Febreiro de 2019 a nome de ANA BELÉN SENLLE MOURE, deixando a 
salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros de 
conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de servizos  das 
corporacións locais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos 
asistentes acorda: 
 
1) Aprobar o Proxecto de Execución presentado pola Promotora co 
motivo da Rehabilitación dunha Edificación existente para Local 
Comercial e Apartamento Turístico, Referencia Catastral 
8608710MH7580N0001RT,  redactado polo Arquitecto Xoan B. Alborés 
Tajes visado polo Colexio correspondente o día 16 de Xaneiro de 2019 e 
Modificados presentados con datas 12/04/2019 e 26/04/2019 que constan 
no expediente, cumprindo con todas as condicións e normas que foron 
impostas no seu dia na licenza urbanística outorgada; tendo en conta o 
seguinte: 
 
a) Para o inicio da Actividade, o artigo 364 apartado 2 do Decreto 143/2016 
do 22 de setembro, establece que unha vez rematadas obras presentarase 
comunicación previa para a apertura do establecemento, os datos 
identificativos da persoa titular e o certificado final de obra asinado por 
técnico competente. 
 
b) Segundo o Decreto 106/2015 de 9 de Xullo, sobre contaminación 
acústica de Galicia establece no Artigo 11 que as persoas titulares de 



actividades a desenvolver  en edificacións deberán dispoñer, con carácter 
previo ao inicio de actividade, dun informe que cumpra cos requisitos 
indicados no Artigo 12, a partir de medicións realizadas nos locais en que 
se vai desenvolver a actividade, partindo da clasificación de actividades 
recollida na alínea A) do anexo acredite o cumprimento dos valores de 
illamento indicados na alínea B) do mesmo anexo. O devandito informe 
deberá ser presentado ante o Concello en que radiquen os locais nos 
cales se pretenda desenvolver a actividade xunto coa comunicación 
previa prevista no Artigo 24 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do 
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, ou xunto coa 
solicitude da licenza de actividade, cando esta sexa preceptiva; este 
informe incluirá os seguintes aspectos: 
 
-Illamento entre a actividade e as vivendas lindeiras co local (DnT 100-
5000 Hz e DnT 125 Hz) e niveis de recepción interna nas vivendas 
lindeiras derivadas do funcionamento no local emisor e o tempo de 
reverberación. 
 
-Illamento acústico de fachada ( D2m,nT 100-5000 Hz ) 
 
-Nivel de ruido de impactos ( L’nT 100-5000-Hz ) 
 
c) Non será obrigatoria a achega do informe previsto nos puntos 
anteriores deste artigo no caso de que as persoas titulares das 
actividades fagan constar expresamente, no momento de presentar a 
comunicación previa ou a solicitude de licenza de actividade, que as 
devantitas actividades producirán un nivel sonoro igual ou inferior, en 
calquer horario, a 75 dB, ou a 70 dB no caso de que se desenvolvan en 
áreas acústicas clasificadas como sectores do territorio con predominio 
de solo de uso sanitario, docente e cultural que requira especial 
protección contra a contaminación acústica en aplicación do artigo 7 da 
Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído. Isto enténdese sen prexuizo 
dos labores de comprobación que posteriormente efectúe a 
Administración Local. 
 
En base ó anteriormente citado, presentarase Informe que cumpra cos 
requisitos indicados no Artigo 12 do Decreto 106/2015 de 9 de Xullo, 
sobre contaminación acústica de Galicia, elaborado a partir das 
medicións realizadas nos locais en que se pretenda desenvolver a 
actividade. 
 
O prazo de iniciación de obras non poderá exceder de seis meses 
contados a partir do día seguinte ó da notificación deste acordo, o de 
terminación de tres anos, non podendo interromperse por un prazo 
superior ó de seis meses. 
 
12) Notificar este acordo á promotora para o seu coñecemento e demais 
efectos cos recursos legalmente establecidos.- 
 
 



3º.- Asuntos varios.- 
 

A) Examinada a Memoria redactada e coa finalidade de levar a cabo 
diversas actividades programadas desde o Departamento de Cultura co 
motivo do "III Festival Blues Experience Fisterra" , a Xunta de Goberno 
Local por delegación da Alcaldía de conformidade co previsto na 
Disposición Adicional Segunda da Lei 9/2017 de 8 de Novembro de 
Contratos do Sector Público vixente e visto o Informe favorable emitido 
por Secretaria-Intervención que consta no expediente, acorda : 
 
1) Aprobar o gasto e adxudicar mediante Contrato Menor á Empresa 
NORDESÍA PRODUCCIONS S.L., con CIF B15547235 e domicilio social na 
rúa Jaca, 10 2º de Santiago de Compostela (Código Postal 15707) a 
prestación do Servizo para levar a cabo dita organización de dito Festival 
musical durante os días 28 ao 30 de Xuño de 2019 por un importe de 
Catorce mil oitocentos setenta e cinco euros (14.875,00 €) e un Imposto 
sobre o Valor Engadido de Tres mil cento vinte e tres euros con setenta e 
cinco céntimos (3.123,75 €) de conformidade co disposto no Artigo 118.3 
da citada Lei, baixo as seguintes : 

 
Clausulas 

 
Primeira.- O Produtor comprométense, con estrita fixació ao presente contrato 
e ás condicións contidas no seu anexo I, a asumir a dirección da produción e a 
coordinación da organización da segunda edición do III Festival “ FISTERRA 
BLUES EXPERIENCE” que se celebrará en Fisterra entre os días 28 a 30 de 
xuño de 2019. 
 
Segunda.- O prezo deste contrato ascende a dezasete mil novecentos 
noventa e oito euros con setenta e cinco céntimos ( 17.998,75 € ) incluido o 
Imposto sobre o Valor Engadido.  
 
A devandita cantidade será abonada ao contratista (O Produtor) previa 
presentación das correspondentes facturas conformadas polo responsable do 
contrato no Concello, facéndose constar expresamente que na presente 
contratación non haberá revisión de prezos.  
 
O Concello asume a obriga de pagamento directo aos respectivos proveedores 
dos servizos tanto profesionais como artísticos previstos para este Festival. 
 
Terceira.-  Recepcións parciais e pagos do contrato. 
 
O pago do prezo do contrato realizarase dentro do prazo legalmente 
establecido previa presentación da/s Facturas emitidas polo contratista, sempre 
que reciban o visto conforme do Responsable do contrato.- 
 
Cuarta.- O período de duración do contrato comeza no día da súa sinatura e 
estará vixente ata a completa finalización da segunda edición do Festival cuxa 
celebración se prevé entre os días 28 e 30 de xuño de 2019. 
 



Quinta.- De acordo  co disposto nos arts. 25 e 26 da Lei 9/2017, de Contratos 
do Sector Público (LCSP) o presente contrato ten a consideración de privado. 
 
O contratista presta a súa conformidade ás prescricións preliminares previstas 
para o Festival que se engaden, no Anexo I, como parte integrante do mesmo, 
e ámbalas dúas partes sométense, para canto non se atope expresamente 
previsto no presente contrato, á Lei de Contratos do Sector Público, ao 
Regulamento Xeral da Lei de Contratos do as Administracións Públicas, e ás 
demais disposicións regulamentarias de desenvolvemento, ás ditadas pola 
Comunidade Autónoma de Galicia no marco das suas respectivas 
competencias, e supletoriamente, á Lei de Réxime Xurídico do Sector Público, 
(Lei 40/2015) e á Lei do Procedemento Administrativo Común, (Lei 39/2015). 
 
Sexta.- Serán causas de resolución do contrato as previstas neste contrato, así 
como o incumprimento dos prazos de execución das prestacións que 
constitúen o obxecto do contrato ou o seu cumprimento defectuoso. 
 
Séptima.- O Produtor deberá gardar sixilo respecto dos datos ou antecedentes 
que, non sendo públicos ou notorios, estean relacionados co obxecto do 
contrato e chagasen ao seu coñecemento con ocasión do mesmo. 
 
Oitava.- Dado que a prestación do servizo obxecto do presente contrato 
implica o acceso do Produtor a datos de carácter persoal de cuxo tratamento é 
responsable a entidade contratante, de acordo co disposto no artigo 12.2 da Lei 
Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter 
Persoal, o contratista únicamente tratará tales datos conforme ás instruccións 
do responsable do tratamento, e non os comunicará a terceiros nin os aplicará 
ou utilizará con fin distinto ao que é propio do obxecto deste contrato; 
igualmente, o productor asume as obrigas que como encargado de tratamento, 
lle encomende o Concello de Fisterra (responsable de tratamento) ao abeiro do 
establecido no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeo e do 
Consello, de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no 
que respecta ao tratamento de datos persoais. 
 
Novena.- O Produtor asume o compromiso de dar cumprimento aos deberes 
legais inherentes ao obxecto do presente contrato, nomeadamente á lexislación 
en materia tributaria, laboral e de seguridade social, saúde e seguridade laboral 
e de protección dos dereitos dos consumidores e usuarios.  
 
O Produtor será responsable de calquera infracción que se producir polo 
persoal empregado ao seu servizo, por inobservancia ou incumprimento da 
lexislación vixente na execución dos servizos do contrato. 
 
O Produtor comprométese a cumprir durante a vixencia do contrato con todas 
as prestacións e servizos que aparecen nomeados como da súa 
responsabilidade no anexo I ao presente contrato, sendo este incumprimento 
causa obxectiva de resolución do mesmo. Sendo isto así, remitirá ao Concello, 
todos os documentos que xustifiquen o cumprimento dos deberes asumidos 
tanto contractualmente como por deberes legalmente esixibles. 
 



Igualmente, O Concello asume a obriga e o compromiso, como condición para 
acadar o bo fin do Festival FISTERRA BLUES EXPERIENCE, de asumir os 
custos económicos da organización do mesmo nomeadamente asume a obriga 
de pagar directamente os gastos que se achegan como Anexo I ao presente 
contrato.  
 
O Produtor non responderá en ningún caso polas débedas nas que o Concello 
incorra como consecuencia da organización do citado Festival do que esta 
institución é única responsable. 
 
Décima.- A orde xurisdicional civil será o competente para resolver as 
controversias que xurdan entre as partes en relación cos efectos, cumprimento 
e extinción do contrato. A orde xurisdicional Contencioso-Administrativa será o 
competente para coñecer de cantas cuestións litixiosas afecten á preparación e 
adxudicación do contrato. 
 
A competencia territorial para o coñecemento e resolución das cuestións 
litixiosas que puidesen xurdir en relación coa presente contratación 
corresponderá aos Órganos Xurisdicionais con sede na cidade de Santiago de 
Compostela, polo que se entende que o adxudicatario renuncia ao seu propio 
foro no caso de que fose distinto do anterior. 
 
2) Notificar dito acordo o adxudicatario para formalizar o oportuno 
Contrato, facéndolle saber que unha vez rematadas as actividades 
deberán presentar a oportuna Factura para efectuar o pago dentro do 
prazo regulamentario, acompañada das certificacións acreditativas de 
estar ao corrente coas súas obrigas coa Seguridade Social e as de 
carácter tributario coa Facenda Pública.- 
 
3) Admitir o pago a xustificar polo importe de Sete mil cincocentos euros 
(7.500,00 € ) por estar previsto na Clausula 12 das Bases de Execución do 
Presuposto vixente.- 
 
4) Facultar ao Sr. Alcalde Presidente para que no nome e representación 
desta Corporación proceda a sinatura de todos e cantos documentos 
sexan necesarios para a execución deste acordo.- 
 
 
B) Examinada a Memoria redactada e coa finalidade de levar a cabo 
diversas actividades programadas desde o Departamento de Cultura co 
motivo do "III Festival Blues Experience Fisterra ", a Xunta de Goberno 
Local por delegación da Alcaldía de conformidade co previsto na 
Disposición Adicional Segunda da Lei 9/2017 de 8 de Novembro de 
Contratos do Sector Público vixente e visto o Informe favorable emitido 
por Secretaria-Intervención que consta no expediente, acorda : 
 
1) Aprobar o gasto e adxudicar mediante Contrato Menor á Empresa 
Markus Rogozinski, con NIF X9344656D como representante da Empresa 
Agents 4 Music e de “MORGANE JI” con domicilio en C/O Faunebox, sarl, 
e con C.I.F FR71503852972, que en adiante denominaremos ARTISTA. Le 



Clos Bodinais, 37800 DRACHE, Francia, a prestación do Servizo para 
levar a cabo actuacións por un importe de Dos mil Cincocentos euros 
(2.500,00 €) y Quinientos veinte y cinco euros (525,00 €) do Impuesto 
sobre o Valor engadido de conformidade co disposto no Artigo 118.3 da 
citada Lei, baixo as seguintes : 
 

Claúsulas 
 

AXENDA 
 
“Primera.- El objeto del presente contrato es la contratación de la actuación 
musical en directo de MORGANE JI con las especificaciones que se señalan a 
continuación: 
 
LUGAR: Plaza de la Constitución, FISTERRA (A Coruña) 
 
FECHA DE LA ACTUACIÓN: Sábado 29 de Junio 
 
DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN: Fisterra Blues Experience 
 
Dicha actuación queda sujeta al cumplimiento de las condiciones que se 
establecen en este contrato y en los anexos que se acompañan, asumiendo las 
partes que, una vez cumplidas todas ellas, este se considerará extinguido por 
su cumplimiento. 
 

REMUNERACIÓN 
 
Segunda.- AYUNTAMIENTO Y ARTISTA pactan las siguientes cláusulas 
económicas:  
 
- ARTISTA percibirá de AYUNTAMIENTO en concepto de caché artístico por la 
realización de dicha actuación 
 
BASE IMPONIBLE: 2.500,00 € 
 
IVA (21%: 525,00 € 
 
TOTAL 3.025,00 € 
 
- Dicho importe se hará efectivo previa presentación de la factura a nombre del 
AYUNTAMIENTO en los trámites que correspondan, mediante transferencia 
bancaria al número de cuenta indicado en la factura. 
 
-ARTISTA enviará la factura a través de la sede electrónica de 
AYUNTAMIENTO. 
 
-El plazo máximo de pago de la factura por parte del ayuntamiento será de 15 
días una vez presentada la misma. 
 
 



TRANSPORTES 
 
Tercera.- La compra de billetes de avión necesarios serán pagados 
inicialmente por el ARTISTA y que serán abonados junto con la remuneración 
económica por parte del AYUNTAMIENTO. Para ello será necesario el envío 
de los costes de adquisición de los mismos. El pago de los mismos será de 
cinco billetes con el itinerario de viaje correspondiente a París - Santiago; 
Santiago - París. 
 
EL AYUNTAMIENTO se encargará de proporcionar los transportes locales 
requeridos para la ARTISTA. 
 

PERMISOS LEGALES 
 
Cuarta.- AYUNTAMIENTO está obligado a obtener los permisos y licencias 
necesarios para la realización del concierto y a satisfacer cuantos impuestos, 
arbitrios e tasas, derechos que pudieran ser necesarios para llevar a cabo 
dicha activiad.- 
 
 
AYUNTAMIENTO será el único responsable a efectos fiscales, administrativos 
y civiles por la realización de la actuación musical objeto del presente contrato. 
 
En caso de suspensión del concierto por motivos relacionados con permisos 
legales, AYUNTAMIENTO se compromete a pagar a ARTISTA la totalidad del 
precio y los costes establecidos en la cláusula segunda del presente contrato, 
sin deducción alguna. 

ACTUACIÓN MUSICAL 
 
Quinta.- Es obligación de ARTISTA la realización efectiva de la actuación 
musical en directo en el lugar, hora y fecha mencionadas en la cláusula 
primera. 
 
Dicha actuación se realizará en las mejores condiciones artísticas y dentro de 
los estándares técnicos para este tipo de evento. 
 
Esta obligación quedará en suspenso sólo por enfermedad, causas familiares o 
causas de fuerza mayor debidamente justificadas. En este caso, ambas partes 
acordarán nuevas fechas para posponer la actuación. De no ser así, el 
presente contrato quedará anulado sin que ninguna de las dos partes asuma 
ningún coste económico con respecto de la otra. 
 
Sexta.- Es obligación de AYUNTAMIENTO el cumplimiento de las condiciones 
económicas y de los plazos expuestos en la cláusula segunda. 
 
Séptima.- Es obligación de AYUNTAMIENTO el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos y de hospitalidad pactados con ARTISTA. 
 



Se proporcionará a la ARTISTA 2 noches de Hotel en 5 habitaciones 
individuales, así como todas las dietas necesarias a lo largo de su estancia en 
el Fisterra Blues Experience. 
 
EL AYUNTAMIENTO será el encargado de proporcionar el rider técnico acorde 
a la actuación así como el backline necesario para la actuación. 
 
Octava.- Es obligación de AYUNTAMIENTO asumir los costes económicos 
derivados de la cláusula sexta de este contrato. 
 
Novena.- Es obligación de ARTISTA asumir los costes económicos derivados 
de las contrataciones de artistas y técnicos propios de ARTISTA. 
 
Décima.- El espacio en el que se realice la actuación debe poseer todas las 
cualidades acústicas, de seguridad, confort y dimensiones requeridas para el 
espectáculo. 
 
Décimo primera.- AYUNTAMIENTO se compromete a dejar a ARTISTA el 
escenario durante 60 minutos antes del espectáculo para la realización de las 
pruebas de sonido y/o los ensayos necesarios según el espectáculo. Los 
equipos de sonido e iluminación solicitados deberán estar instalados y 
preparados para su uso antes de las pruebas y/o ensayos. La instalación de la 
iluminación del espectáculo deberá estar lista antes de la prueba de sonido. El 
espacio deberá estar vacío de personas ajenas al grupo de la organización. 
 
AYUNTAMIENTO garantizará que las pruebas y/o ensayos de la actuación no 
se verán afectadas por otros actos. 
 
AYUNTAMIENTO garantizará que el escenario estará libre de cualquier objeto 
que entorpezca el trabajo de los técnicos y artistas, especialmente en el caso 
de que los artistas compartan actuación con otros eventos, grupos, etc. 
 
Décimo segunda.- AYUNTAMIENTO es el responsable de la publicidad del 
espectáculo. ARTISTA facilitará a AYUNTAMIENTO todo el material 
promocional y publicitario necesario para la buena promoción y publicidad del 
espectáculo. 
 
Décimo tercera.- En caso de suspensión del acto por no cumplirse con lo 
dispuesto en este contrato, AYUNTAMIENTO se compromete a abonar a 
ARTISTA el total de las cantidades estipuladas en este contrato. 
 
Décimo cuarta.- En caso de suspensión de la actuación por inclemencias 
meteorológicas, ambas partes acordarán una nueva fecha para la realización 
de la actuación. De no ser así, AYUNTAMIENTO abonará a ARTISTA el 100% 
de la cantidad económica que consta en la cláusula segunda del presente 
contrato. 
 
Décimo quinta.- Toda comunicación entre las partes relativa a este contrato 
deberá hacerse por escrito, bien por correo postal, fax o correo electrónico. 
 



Décimo sexta.- Este contrato deberá estar en poder de ARTISTA debidamente 
firmado y sellado por AYUNTAMIENTO antes de la actuación. 
 
Cualquier modificación del contrato deberá realizarse por escrito firmado por 
las partes y anexarse como parte integrante al presente contrato. 
 
Décimo séptima.- La información y documentación que se genere con motivo 
del presente contrato, será propiedad exclusiva de la parte que la genere. 
Ninguna de las partes podrá divulgar dicha información sin el previo 
consentimiento por escrito de la otra parte, salvo en los casos previstos 
legalmente, así como cuando la misma sea requerida por algún órgano y/o 
institución administrativa o judicialmente de conformidad al procedimiento 
legalmente establecido. 
 
Las partes convienen en que la información que se proporcionen o que lleguen 
a conocer por motivo del presente contrato, será considerada como 
estrictamente confidencial, por lo que se obligan a no revelarla a terceras 
personas ajenas a las partes. Por lo anterior, las partes se obligarán a tomar 
las medidas necesarias para que las personas que manejan información 
proporcionada por estas con motivo o como consecuencia de los servicios 
objecto del presente contrato, no la divulguen y que terceras personas ajenas a 
las partes, no tengan acceso a ella. 
 
Décimo octava.- Ambas partes con renuncia expresa de su propio foro y 
domicilio, de ser distintos, se someten a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales y juzgados para todas las cuestiones que pudiesen suscitarse en 
orden a la interpretación, ejecución o cumplimiento de este contrato.” 
 
2) Notificar dito acordo o adxudicatario para formalizar o oportuno 
Contrato, facéndolle saber que unha vez rematadas as actividades 
deberán presentar a oportuna Factura para efectuar o pago dentro do 
prazo regulamentario, acompañada das certificacións acreditativas de 
estar ao corrente coas súas obrigas coa Seguridade Social e de carácter 
tributario coa Facenda Pública.- 
 
3) Facultar ao Sr. Alcalde Presidente para que no nome e representación 
desta Corporación proceda a sinatura de todos e cantos documentos 
sexan necesarios para a execución deste acordo.- 
 

 POS + ADICIONAL 1/ 2019 
 

Vista a Circular procedente da Excma Diputación Provincial de data 30 de 
Abril de 2019, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes 
acorda: 
  

1) Participar na 1ª Fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e 

Servizos de competencia municipal (Plan único de Concellos ) POS + 

Adicional 1/2019 da Diputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se 

aceptaron na súa totalidade, conformando a aplicación da maior achega 

provincial asignada ao financiamento dos investimentos financeiramente 



sostibles que xa tiña incluidos no Plan Complementario ao POS + 2019, 

tal e como se indica a continuación: 

 

Investimentos financeiramente 
sostibles xa incluidos no Plan 
Complementario aoPOS+2019 

Financiamento dos Investimentos 

 Diputación Concello Orzamento 
Total 

Pavimentación Rúa Mar de Fora 
(Cara ao Sur ) 

98.283,92 € 0,00 € 98.283,92 € 

Rehabilitación Parque Infantil 
Praia de Sardiñeiro 

119.345,48 
€ 

4.479,45 € 123.824,93 € 

TOTAL 217.629,40 
€ 

4.479,45 € 222.108,85 € 

 

Maior Achega Provincial asignada ao 
Concello 

217.629,40 € 

Maior Achega provincial aplicada na 
1ª Fase 

217.629,40 € 

Diferenza pendente para a 2ª Fase 0,00 € 

 

2) Declarar que o Concello se compromete a incluir no orzamento 

municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal aos 

investimentos incluidos no POS+ Adicional 1/2019 en concepto de achega 

ao seu financiamento.- 

 

3) Facultar ao Sr. Alcalde para a sinatura de todos e cantos documentos 
sexan necesarios para levar a cabo dito acordo.- 
 

AXUDAS ECONÓMICAS EMERXENCIA SOCIAL 
 

- Visto o Informe emitido por parte do Departamento de Servizos Sociais 
que consta no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos 
asistentes acorda conceder a I. T. T., veciña de Fisterra, unha axuda polo 
importe de Cincocentos euros (500 €) para gastos de odontoloxía 
(realización de once empastes dentarios ) ao tratarse dunha persoa 
carente de medios económicos.- 
 
Dito pago efectuarase directamente ó Centro Dental do Doutor Juan 
Ramón Baldomar Obelleiro que expediu o oportuno presuposto que 
consta no expediente e previa presentación da/s Factura/s 
correspondente/s.- 
 
- Visto o Informe emitido por parte do Departamento de Servizos Sociais 
que consta no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos 



asistentes acorda conceder a P. L. C., veciño de Fisterra, unha axuda polo 
importe de Cento cincuenta euros (150 €) co motivo de gastos de 
desprazamentos para tratamento ó Hospital e á Unidade Asistencial de 
Drogodependentes, ao tratarse dunha persoa carente de medios 
económicos.- 
 
- Visto o Informe emitido por parte do Departamento de Servizos Sociais 
que consta no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos 
asistentes acorda conceder a E. D. L., veciña de Fisterra, unha axuda polo 
importe de Trescentos cincuenta euros (350,00 €) co motivo da 
adquisición de equipamento básico para súa vivenda, ao tratarse dunha 
persoa carente de medios económicos. - 
 
Dito pago efectuarase directamente á Empresa Suministradora, unha vez 
instalado o electrodomestico (lavadora) na vivenda da solicitante e previa 
presentación da/s Factura/s correspondente/s. 
 
- Visto o Informe emitido por parte do Departamento de Servizos Sociais 
que consta no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos 
asistentes acorda DENEGAR a petición de Axuda Económica formulada por 
parte de C. L. C., veciña de Fisterra, toda vez que xa se concedeu unha por 
parte desta Xunta na sesión do día 16 de Xaneiro de 2019 e nestes 
momentos é necesario atender a outras familias necesitadas dentro do 
Termo Municipal.-- 
 

SERVIZOS SOCIAIS 
 
Visto o informe emitido polo Departamento de Servizos Sociais obrante 
no expediente, a Xunta de Goberno local por unanimidade dos asistentes 
acorda conceder a B. D. C., veciña de Fisterra, o Servizo de Axuda no 
fogar cinco horas semanais coa finalidade de completa-la atención da 
familia na súa residencia habitual; se ben dado que a capacidade 
económica da solicitante é superior ó IPREM deberá participar co pago de 
2,4 € / hora, prezo do servizo.- 
 
Visto o informe emitido polo Departamento de Servizos Sociais obrante 
no expediente, a Xunta de Goberno local por unanimidade dos asistentes 
acorda conceder a M. V. M., veciña de Fisterra, o Servizo de Axuda no 
Fogar durante unha hora diaria de Luns a Venres ( 5 horas semanais ) coa 
finalidade de axuda mentras non lle permitan a movilización do brazo con 
carácter revisable; se ben dado que a capacidade económica da 
solicitante é superior ó IPREM deberá participar co pago de 4,8 € / hora, 
prezo do servizo.- 

 
 
 
 
 
 
 



AXUDAS ECONÓMICAS 
 

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes acorda 
conceder á Verónica Canosa Lema, nome e representación da A.N.P.A do 
Colexio Público " Mar de Fora ", unha axuda polo importe de Corenta e 
catro euros con noventa e cinco céntimos ( 44,95 € ) para sufragar parte 
dos gastos que se ocasionaron co motivo do Concurso Literario 
organizado o 17 de Maio de 2019 (Dia das Letras Galegas) e que serán 
abonadas por parte deste Concello á Librería Agarimo de Fisterra.- 
 
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes acorda 
conceder á OS TRATAMUSICOS DE FISTERRA, con CIF G70556014 e 
domicilio social na Travesia Voluntariado, 7 desta Vila, unha axuda polo 
importe de Seiscentos euros (600,00 €)  para sufragar parte dos gastos 
que se ocasionen co motivo da organización Festas na honra do "Buen 
Suceso" os días 8 e 9 de Xuño de 2019 e Acto relixioso de Corpus Christi 
o día 23 de Xuño de 2019 debendo presentar Memoria Xustificativa dos 
gastos.- 
 

SUBVENCIÓN MEDIO AMBIENTE 
 

Á vista da convocatoria publicada pola Excma Diputación Provincial para 
Subvencións a Concellos da Provincia da Coruña para realización de 
actividades en materia de medio ambiente durante o ano 2019 publicada 
no Boletin Oficial da Provincia número 73 de data 16 de Abril de 2019, a 
Xunta de Goberno Local por unanimnidade dos asistentes acorda: 
 
1) Aprobar a Memoria de Actividades denominada "Plan Municipal de 
Actuación contra as Especies Invasoras do Concello de Fisterra" cun 
presuposto total de dous mil seiscentos euros (2.600,00 €) incluido o 
Imposto sobre o Valor Engadido.- 
 
2) Solicitar do citado Organismo Provincial unha subvención polo importe 
de 2.150,54 € para levar a cabo ditas actuacións.- 
 
3) Compromiso de aportación municipal polo importe de 449,46 € con 
cargo ao presuposto ordinario de ano 2019.- 
 
4) Facultar ao Sr. Alcalde para que en nome e representacion desta 
Corporación proceda a sinatura de todos e cantos documentos sexan 
necesarios para execución deste acordo.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



VENDA AMBULANTE 
 

LISTA DE ESPERA 
 
A) Visto o escrito presentado co número 890 (RE) de 12/04/2019, por José 
Montoya Jiménez, termo municipal de Ames (C.P.: 15895), no que solicita un 
posto na venda ambulante para adicarse á venda de calzado e textil. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, acorda: 
 
1º Incluilo na lista de espera da venda ambulante deste concello, co 
número 97, para adicarse á venda de calzado e textil. 
 
2º Notificar este acordo ao interesado para o seu coñecemento e demais 
efectos, xunto cos recursos que contra este acordo poida interpoñer 
 
B) Visto o escrito presentado co número 919 (RE) de 16/04/2019, por Miguel 
Rosillo Jiménez, da localidade de Santiago de Compostela (C.P.: 15705), no 
que solicita un posto na venda ambulante para adicarse á venda de calzado e 
textil. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, acorda: 
 
1º Incluilo na lista de espera da venda ambulante deste concello, co 
número 98, para adicarse á venda de calzado e textil. 
 
2º Notificar este acordo ao interesado para o seu coñecemento e demais 
efectos, xunto cos recursos que contra este acordo poida interpoñer 
 
C) Visto o escrito presentado co número 980 (RE) de 26/04/2019, por Carlos 
Jiménez Jiménez, termo municipal de Cambre (C.P.: 15679), no que solicita 
un posto na venda ambulante a nome da sua filla Estrella Jiménez Gómez, 
para adicarse á venda de textil. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, acorda: 
 
1º Incluila na lista de espera da venda ambulante deste concello, co 
número 99, para adicarse á venda de calzado e textil. 
 
2º Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e demais 
efectos, xunto cos recursos que contra este acordo poida interpoñer 
 
 

ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
 

TRANSMISIÓN DE LICENZA 
 
A) Visto o expediente iniciado co número 1015 (RE) de 30/4/2019 por Jesús 
Manuel Romero Castro, no que solicita a transmisión ao seu favor da licenza 



de “cafe bar” que se localiza no semisoto da edificación da rúa Federico Avala, 
6 deste termo municipal. 
 
CONSIDERANDO: Que o pasado 2/3/2018, a Xunta de Goberno Local 
concedíulle a Manuel Agulleiro Noya, licenza definitiva de apertura de “café 
bar” que se localiza no semisoto da edificación da rúa Federico Avila, 6 desta 
vila. 
 
CONSIDERANDO: Que no expediente consta a comunicación de transmisión 
de licenza asinada entre Manuel Agulleiro Noya e Jesús Manuel Romero 
Castro. 
 
Por todo iso, a  Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, 
acorda: 
 
1º) Acceder a transmisión da licenza de apertura de “café bar” que se localiza 
no semisoto da edificación da rúa Federico Ávila, 6 desta vila, a favor de Jesús 
Manuel Romero Castro. 
 
2º) Comunicar este acordo á Dirección Xeral de Consumo da Consellería de 
Economía e Industria da Xunta de Galicia. 
 
3º) Notificar este acordo ao interesado para o seu coñecemento e demais 
efectos, xunto cos recursos que contra este acordo poida interpoñer. 
 
B) Visto o expediente iniciado co número 948 (RE) de 23/4/2019 por Rodrigo 
Alejandro González Tapia, no que solicita a transmisión ao seu favor da 
licenza de “comercio menor de pan, pastelería, confitería e lácteos” que se 
localiza no baixo da edificación da rúa Arasolis, 14 desta vila. 
 
CONSIDERANDO: Que o pasado 23/7/2015, a Xunta de Goberno Local 
concedíulle a Felipe Vermúdez Valiña, licenza definitiva de apertura de 
“comercio menor de pan, pastelería, confitería e lácteos” que se localiza no 
baixo da edificación da rúa Arasolis, 14 desta vila. 
 
CONSIDERANDO: Que no expediente consta a comunicación de transmisión 
de licenza asinada entre Felipe Vermúdez Valiña e Rodrigo Alejandro González 
Tapia. 
 
Por todo iso, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, 
acorda: 
 
1º) Acceder a transmisión da licenza de apertura de “comercio menor de 
pan, pastelería, confitería e lácteos” que se localiza no baixo da 
edificación da rúa Arasolis, 14 desta vila, a favor de Rodrigo Alejandro 
González Tapia. 
 
2º) Comunicar este acordo á Dirección Xeral de Consumo da Consellería 
de Economía e Industria da Xunta de Galicia. 
 



3º) Notificar este acordo ao interesado para o seu coñecemento e demais 
efectos, xunto cos recursos que contra este acordo poida interpoñer. 
 

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 
 

TERRAZAS 
 
A)  Visto o expediente iniciado co número 768 (RE) de 29/3/2019 por Leonel 
Fabián Marcote Piñero, no que solicita autorización para a ocupación de 8,90 
m2 da vía pública con mesas e cadeiras, na Praza da Constitución desta vila, 
para dar servizo ao “despacho de pan con degustación” que rexenta nesa 
zona, durante a tempada de 2019. 
 
RESULTANDO: Que este uso está permitido pola Ordenanza municipal que 
regula as terrazas asociadas a establecementos hoteleiros, hostaleiros e 
comerciais aprobada definitivamente mediante acordo adoptado polo Pleno da 
Corporación na sesión de 5/6/2012 e publicada no BOP número 154 de 
14/08/2012. 
 
RESULTANDO: Que segundo se desprende da documentación presentada, 
preténdese instalar 3 mesas e 12 cadeiras que ocuparían un espazo de 8,90 
m2. Como proteccións laterais colocaranse uns postes de madeira unidos por 
cordas laterais.  As mesas e cadeiras son de cor branca. 
 
RESULTANDO: Que no expediente consta o ingreso a favor deste concello da 
cantidade de 1780,00 € correspondentes á ocupación de 8,90 m2 da vía 
pública segundo prezo que se desprende da ordenanza reguladora pola 
ocupación de tempada. 
 
CONSIDERANDO: Que no expediente consta informe favorable de data 
16/4/2019, emitido polo arquitecto que presta servizos en materia urbanística 
neste concello, do que se desprende: 
 
Que por aplicación do artigo 14,5 da ordenanza municipal reguladora das 
terrazas, a ocupación destinada a terraza, como criterio xeral, poderá acadar 
unha densidade máxima de 4 persoas por cada 4 m2 (zona de paso incluida). 
Nese caso poderase autorizar un máximo de 8 persoas. 
 
Que a terraza pretendese colocar sobre o camiño de Santiago denominado 
“Camiño de Fisterra”, que foi publicado o seu procedemento de delimitación e 
deslinde no DOG número 242, de 16 de decembro de 1997. En aplicación da 
disposición transitoria sexta “Protección das rutas dos Camiños de Santiago 
que non contén cunha delimitación definitiva” da Lei 5/2016, de 4 de maio, do 
Patrimonio Cultural de Galicia e en relación co artigo 39 da citada Lei, non é 
necesario recadar a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 
dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
xa que acadou autorización no ano 2017 a mesma solución compositiva. 
 
Por todo iso, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, 
acorda: 



 
1º) Acceder ao solicitado por Leonel Fabián Marcote Piñero para a 
ocupación de 8,90 m2 da via pública na Praza da Constitucion, con 3 
mesas e 12 cadeiras, que nas patas irán provistos de gomas ou 
neoprenos para minimizar o ruido de arrastre, e como proteccións laterais 
colocaranse 4 postes de madeira de cor branco con cordas, durante a 
tempada que vai do 1/3 ao 30/10/2019 (ámbolos dous incluidos) 
condicionada ao establecemento da rúa peonil. 
 
2º) Notificar este acordo ao interesado para o seu coñecemento e demais 
efectos, xunto cos recursos que contra este acordo poida interpoñer. 
 
E non tendo máis asuntos de que tratar o Alcalde-Presidente remata a sesión, 
ás 21:05 horas do día de hoxe, de todo o que como secretario, dou fe. 
 


