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Acta da Xunta de Goberno 
celebrada o día 17 de marzo de 2017 
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 Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión ordinaria da Xunta de 
Goberno que terá lugar o venres, 17 de marzo de 2017, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 5/17, do 3 de marzo. 
 

2.- Toma de coñecemento das comunicacións recibidas doutras deputacións e 
concellos. 
 
Asesoría Xurídica 
 
3.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PA 29/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 
3 dos da Coruña, interposto por don Jesús Suárez Vázquez, sobre embargo. 
 
4.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PO 22/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo 
nº 4  dos da Coruña, interposto polo Concello de Ames, sobre a resolución para a 
prestación dos servizos tributarios ao concello. 
 
5.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo número 3 dos da 
Coruña, con data do 23.02.2017, recaída no PO 235/2015, interposto por GR 
Construcciones, Obras y Servicios, SL, e don Juan José Romero Rodríguez, sobre 
responsabilidade patrimonial. 
 
Asistencia Técnica a Municipios 
 
6.-Aprobación do informe sobre a modificación puntual número 1 do Plan xeral relativa 
ao catálogo de protección patrimonial do Concello de Oleiros. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO, celebrada o día o dezasete de marzo de dous mil 
dezasete. 

 
Na sala de comisións do pazo provincial, sendo o día dezasete de marzo de 

dous mil dezasete, reuniuse a Xunta de Goberno da Deputación provincial para 
celebrar a sesión ordinaria. 

 
CONCORRENTES 

 

PRESIDE O ILMO. SR.: 
 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 
  
 ASISTEN OS/AS SRES./AS DEPUTADOS/AS SEGUINTES: 

 
DONA ÁNGELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUIÑO ESPASANDIN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 
 

 
 Escúsase a Sra. Sanmartín Rei. 
 

Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, secretario xeral da 
Corporación, e están presentes o interventor xeral, don José Manuel Pardellas Rivera, 
e a xefa do Negociado II da Sección de Información e Actas, dona Mª Elisa Gimeno 
Peón. 

 
Aberto o acto ás doce horas e vinte minutos, o Sr. Secretario  le os asuntos 

incluídos na orde do día, verbo dos cales, por unanimidade, adoptáronse os acordos 
seguintes: 
 
1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 5/17, DO 3 DE 
MARZO. 
 
 Apróbase por unanimidade a acta da sesión anterior, número 5/17, do 3 de 
marzo. 
 

2.- TOMA DE COÑECEMENTO DAS COMUNICACIÓNS RECIBIDAS DOUTRAS 
DEPUTACIÓNS E CONCELLOS. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento das comunicacións remitidas polos 
Concellos de Narón e Muros. 
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3.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PA 29/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
DON JESÚS SUÁREZ VÁZQUEZ, SOBRE EMBARGO. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
7141, do 02.03.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte demandada, no recurso con procedemento abreviado 29/2017, 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 dos da Coruña, interposto por don 
Jesús Suárez Vázquez, sobre embargo, encomendándolle a representación e defensa 
ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
4.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PO 22/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4  DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POLO 
CONCELLO DE AMES, SOBRE A RESOLUCIÓN PARA A PRESTACIÓN DOS 
SERVIZOS TRIBUTARIOS AO CONCELLO. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
7142, do 02.03.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte demandada, no recurso con procedemento ordinario 22/2017, 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4  dos da Coruña, interposto polo 
Concello de Ames, sobre a resolución para a prestación dos servizos tributarios ao 
concello, encomendándolle a representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
5.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO NÚMERO 3 DOS DA CORUÑA, CON DATA DO 23.02.2017, 
RECAÍDA NO PO 235/2015, INTERPOSTO POR GR CONSTRUCCIONES, OBRAS 
Y SERVICIOS, SL, E DON JUAN JOSÉ ROMERO RODRÍGUEZ, SOBRE 
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
7248, do 06.03.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo número 3 dos da Coruña, con data do 
23.02.2017, recaída no procedemento ordinario 235/2015, interposto por GR 
Construcciones, Obras y Servicios, SL, e don Juan José Romero Rodríguez, sobre 
responsabilidade patrimonial. 
 
 
6.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 1 
DO PLAN XERAL RELATIVA AO CATÁLOGO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
DO CONCELLO DE OLEIROS. 
 
 Por unanimidade, apróbase a seguinte proposta: 
 
“ANTECEDENTES 
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O 07.12.2016 e número de rexistro 48391 entrou no Rexistro Xeral desta 
administración o escrito en cuestión solicitando informe sobre o asunto de referencia. 
 
Remitida directamente esa solicitude ao Servizo de Vías e Obras, consta emitido o 
informe en relación coa súa competencia, con rexistro de saída núm. 37874/16 e data 
do 03.03.2017. 
 
O 03.03.2017 e número de rexistro 37874/17 entrou no rexistro do Servizo de 
Asistencia Técnica a Municipios o dito expediente. 
 
Con data do 06.03.2017 e número de rexistro 2017/37874 solicitouse informe ao 
Servizo de Patrimonio e Contratación, recibindo contestación o 09.03 2017. 
 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 A emisión do informe que se solicita está establecida no art. 23.2 e na tst. 1ª da Lei 

8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia; disposicións que se desenvolven 
mediante o art. 60 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como tamén se considera esta 
intervención nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 
de novembro, de patrimonio das administracións públicas; en relación, todo o 
anterior, co disposto polos art. 51 ao 62 e 83 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
solo de Galicia, disposicións que se desenvolven mediante os art.103 ao 147 e 200 
do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da 
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe favorable, efectuando determinadas observacións. 
 
3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a existencia nese concello 

de determinados bens de titularidade provincial, sen facer constar ningunha 
obxección. 

 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
Bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA, 
SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1 DO PXOM SOBRE ELEMENTOS DO 
CATÁLOGO B65 EN OLEIROS E B91 E B92 EN SANTA CRUZ, propónselle á Xunta 
de Goberno que adopte o seguinte ACORDO: 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre modificación 
puntual nº1 do PXOM sobre elementos do catálogo B65 en Oleiros e B91 e B92 en 
Santa Cruz, mediante proposta efectuada polo Servizo de Asistencia Técnica a 
Municipios consta que 
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1 A emisión do informe que se solicita está establecida no art. 23.2 e na tst. 1ª da Lei 

8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia; disposicións que se desenvolven 
mediante o art. 60  do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como tamén se considera esta 
intervención nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 
de novembro, de patrimonio das administracións públicas; en relación, todo o 
anterior, co disposto polos art. 51 ao 62 e 83 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
solo de Galicia, disposicións que se desenvolven mediante os art.103 ao 147 e 200 
do Decreto 143/2016,  do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da 
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe favorable, no que figuran as seguintes observacións: 
 

En contestación  á solicitude formulada polo Concello de Oleiros, unha vez revisada a 
documentación adxunta, no que afecta á Reda Provincial de Estradas, informo: 
 
1. Esta modificación afecta á estrada DP 5813 OLEIROS A SADA. 

2. Na devandita modificación maniféstase que o elemento do catálogo B65 en Oleiros, 
afecta a unha edificación no solo urbano consolidado, o estado de conservación está 
próximo á ruína. A fronte edificada sitúase na marxe dereita á altura do P.K. 0+380 da 
mencionada estrada. 

3. A fronte edificada está situada ao bordo da beiravía existente, o devandito tramo 
carece de beirarrúa creando un estrangulamento  para o paso de peóns así como 
dificulta seriamente a visibilidade do tramo ao coincidir en plena curva. 

4. A proposta realizada na presente modificación permitiría a ampliación da sección  
viaria deste tramo de estrada. 

Por todo isto, poderase informar favorablemente a modificación puntual nº1 do PXOM 
presentado. 

 

3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a existencia nese concello 
de determinados bens de titularidade provincial, sen facer constar ningunha 
obxección. 

 
4 A competencia para resolver sobre este informe é da Presidencia da Deputación 

da Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
Bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 
ACORDA 
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1 Aprobar a emisión dun informe favorable á modificación puntual do PXOM sobre 
elementos do catálogo B65 en Oleiros e B91 e B92 en Santa Cruz, en relación 
exclusiva con esta intervención sectorial e consonte coas observacións que 
constan anteriormente expresadas no pronunciamento efectuado polo Servizo de 
Vías e Obras. 

 
2 Darlle conta do presente acordo ao alcalde do Concello de Oleiros.” 

 
 
 
 

Ao non haber máis asuntos que tratar remata a sesión, sendo as doce horas e 
trinta minutos, redáctase a acta e autorízase a súa transcrición, que asino co Sr. 
presidente, de todo o cal, eu, o secretario, dou fe. 
 
 


