
ACTA N 2019/1

SESIÓN     ORDINARIA     DA     XUNTA     DE     GOBERNO     LOCAL   D  O     DÍA   3 DE XAN  EIRO D  E  
2019.- 

ORDE DO DÍA 

PUNTO PRIMEIRO.- ACTAS ANTERIORES.

PUNTO  SEGUNDO.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DO  PROXECTO  DE  ESTATUTOS  E
BASES DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO PLAN DE REFORMA INTERIOR REGO DOS
PASOS NORTE II POLÍGONO B4-07.-
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SESIÓN     ORDINARIA     DA     XUNTA     DE     GOBERNO     LOCAL   D  O     DÍA   3  DE XANEIRO DE  
2019  .-  

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do día tres (3)
de xaneiro de dous mil dezanove (2019), reúnese a Xunta de Goberno Local deste Concello
en  sesión  ordinaria  de  primeira  convocatoria,  baixo  a  Presidencia  do  alcalde,  José  M.
Miñones Conde e coa asistencia dos/as tenentes de alcalde Genma Otero Uhía, José Blas
García Piñeiro, Mª Isabel Vaquero Quintela e Luísa Feijóo Montero.  

Non asiste/n pero xustifica/n a súa ausencia o concelleiro David Santomil  Mosquera e a
concelleira Silvia Dapena Liñares.

Actúa de secretaria, a accidental da corporación, Concepción Vilas Cantelar. 

PUNTO PRIMEIRO.- ACTAS ANTERIORES.

O señor presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular á acta
da  sesión  anterior,  ordinaria  do  28  de  decembro  de  2018,  que  foi  distribuída  con
anterioridade,  en  cumprimento  do  establecido  no  artigo  91.1  do  Regulamento  de
organización,  funcionamento  e  réxime xurídico  das  entidades  locais,  aprobado  polo  Real
decreto lexislativo 2568/1986 de 28 de novembro (ROF).

Non formulándose alegacións polos asistentes, a Presidencia declara aprobada a acta por
unanimidade dos membros presentes da Xunta de Goberno Local.

PUNTO  SEGUNDO.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DO  PROXECTO  DE  ESTATUTOS  E
BASES DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO PLAN DE REFORMA INTERIOR REGO DOS
PASOS NORTE II POLÍGONO B4-07.-

En sesión de Xunta de Goberno Local de 2 de novembro de 2018 aprobouse inicialmente o
proxecto de estatutos e bases da Xunta de Compensación do Plan Especial  de Reforma
Interior Rego dos Pasos Norte II, Polígono B4-07 do PXOM de Ames.

O acordo de aprobación inicial publicouse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm.
218, de 15 de novembro de 2018 e no diario “La Voz de Galicia” do 12 de novembro de 2018.
Tamén se notificou individualmente aos propietarios ou titulares de dereitos patrimoniais no
polígono, concedéndolles o prazo dun mes para formular alegacións.

Con data 28 de novembro de 2018 (R.E. núm. 201800000008426) Concepción Vidal Currais
presenta alegacións ao acordo de aprobación inicial.

Figura no expediente informe-proposta do teor literal seguinte:

“INFORME XURÍDICO

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE ESTATUTOS E BASES DA XUNTA DE
COMPENSACIÓN DO PLAN DE REFORMA INTERIOR REGO DOS PASOS NORTE II POLÍGONO
B4-07

EXPEDIENTE: 2018/213/000007

ANTECEDENTES

1.- Mediante Acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Ames en sesión celebrada o 8 de
febreiro do 2018 aprobouse inicialmente o Plan Especial de Reforma Interior “Rego dos Pasos Norte II”
Polígono B4-07 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ames.
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2.- Con data do 6 de xullo do 2018 (r.e. 2018899900001140) Jesús Fontán Piñeiro, actuando en nome
e representación de Construcciones, Obras y Viales SA (COVSA) solicita o inicio da execución, polo
sistema de compensación, do Plan Especial de Reforma Interior “Rego dos Pasos Norte II” Polígono
B4-07  do  Plan  Xeral  de  Ordenación  Municipal  de  Ames,  mediante  a  aprobación  do  proxecto  de
Estatutos e Bases de Actuación.

3.- Por Acordo Plenario do 26 de xullo do 2018 aprobouse definitivamente o Plan Especial de Reforma
Interior do Polígono B 04-07 Rego dos Pasos Norte do PXOM de Ames. (BOP 21/08/2018 e DOGA
9/10/2018)

4.- Mediante Acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Ames, en sesión celebrada o 2 de
novembro  do  2018  aprobouse  inicialmente  o  proxecto  de  estatutos  e  bases  da  Xunta  de
Compensación do Plan Especial de Reforma do Plan Especial de Reforma Interior “Rego dos Pasos
Norte II”, Polígono B4-07 do PXOM de Ames.

5.- O Acordo de aprobación inicial do devandito proxecto de estatutos e bases publicouse no BOP de A
Coruña núm. 218, do 15 de novembro do 2018 e no diario “La Voz de Galicia” do 12 de novembro do
2018,  páxina  L6.  Así  mesmo,  notificouse  individualmente  aos  propietarios  oi  titulares  de  dereitos
patrimoniais no polígono, concedéndolles o prazo dun mes para formular alegacións. 

6.- Con data do 28 de novembro do 2018 (r.e. 201800000008426) Concepción Vidal Currais presenta
escrito de alegacións no que en síntese manifesta: 

- Que no proxecto de estatutos e bases existe un erro na exposición de recursos posibles contra os
acordos  da  xunta  de  compensación,  xa  que  se  prevé  tanto  recurso  de  alzada  como recurso  de
reposición.

-  Que no artigo 44 omitiuse a  posibilidade de exercitar  accións posesorias contra  actuacións que
contraríen os estatutos ou cando se incorra nunha vía de feito por parte dos órganos reitores.

LEXISLACIÓN APLICABLE

- Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.

- Regulamento da Lei 2/2016 de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, aprobado por Decreto 143/2016, de
22 de setembro.

- Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

I.- O artigo 303 do Regulamento da lei do solo de Galicia refírese á aprobación definitiva do proxecto
de estatutos e bases da xuntas de compensación, nos seguintes termos: 

“1. A aprobación definitiva do proxecto de estatutos e de bases de actuación quedará condicionada á
aprobación previa definitiva do planeamento que conteña a ordenación detallada.

2.  Concluída  a  fase  de  información  pública,  o  órgano  municipal  competente  deberá  outorgar  a
aprobación definitiva no prazo máximo dun mes; transcorrido este, entenderase aprobado por silencio
administrativo sempre que se producise anteriormente a aprobación definitiva do planeamento que
conteña a ordenación detallada.

3. Un representante do municipio formará parte do órgano reitor da xunta de compensación en todo
caso, e será designado no acordo de aprobación definitiva das bases e estatutos (artigo 123.5 da
LSG).

No caso de que non se aproba con carácter expreso o proxecto de estatutos e de bases de actuación,
o concello deberá designar a persoa representante do municipio antes de que se constitúa a xunta de
compensación.

4. O acordo de aprobación definitiva notificarase:
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a)  A  todos  os  propietarios  que  promoveron  o  proxecto  de  estatutos  e  de  bases  de  actuación,
requiríndoos para constituír a xunta de compensación no prazo máximo de tres meses contados desde
a aprobación definitiva do proxecto.

b) Ao resto de propietarios do polígono e dos sistemas xerais afectados, indicándolles que poderán
igualmente adherirse á xunta de compensación no prazo máximo de tres meses contados desde a
aprobación definitiva do proxecto de estatutos e de bases de actuación, en igualdade de dereitos e
obrigas que os propietarios promotores do proxecto. Así mesmo informaráselles de que a falta de
incorporación á xunta de compensación comportará a expropiación ou ocupación das súas parcelas en
favor dela.

Transcorrido o prazo previsto neste número, entenderase que os propietarios que non manifesten a
súa vontade expresa de incorporarse á  xunta de compensación renuncian a adherirse a ela,  cos
mesmos efectos e consecuencias da renuncia expresa. En todo caso, a incorporación será posible se
non atranca o desenvolvemento do proceso e o aproba a xunta de compensación, de conformidade
cos seus estatutos.”

II.- Pola súa parte, o art. 88.1 da lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas sinala que “a resolución que poña fin ao procedemento decidirá todas as
cuestións expostas polos interesados e aqueloutras derivadas do mesmo”. 

En consecuencia, cómpre examinar as alegacións formuladas por Concepción Vidal Currais. 

III.-  En primeiro lugar, a interesada alega que o  proxecto de estatutos e bases contén un erro na
exposición de recursos posibles contra os acordos da xunta de compensación, xa que se prevé tanto
recurso de alzada como recurso de reposición.

O artigo 44.1 in fine do proxecto de estatutos ao referirse ao recursos sinala que “contra los acuerdos,
expresos o tácitos, de la Asamblea General podrá formularse recurso de alzada y el potestativo de
reposición  ante  el  Alcalde-  presidente,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  112  y
siguientes de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas”.

Como recolle a STSX de Canarias 257/2008, de 3 de decembro (rec. 149/2008), os Estatutos da Xunta
de Compensación determinan o réxime de adopción de acordos e a súa impugnación interna, estando
esta sometida a unha dobre vía: recursos internos, previstos nos estatutos, e recurso de alzada ante a
administración actuante conforme ao artigo 114 LRXPAC”

No  ámbito  da  impugnación  de  acordos  adoptados  pola  xunta  de  compensación,  a  doutrina  e  a
xurisprudencia coinciden en atribuír ao recurso de alzada o carácter de impropio pois se en principio
este recurso se dirixe contra o superior xerárquico dun órgano, neste ámbito é un recurso ante outra
persoa xurídica (a administración), en relación cun acto dun ente que tamén ten personalidade xurídica
e que non é inferior en xerarquía (a xunta de compensación). É a presencia deste recurso o que indica
ausencia de independencia da xunta de compensación respecto da administración tutelante. 

O reflexo disto na xurisprudencia vémolo, por exemplo, na STSX de Castilla- La Mancha núm. 12/2013,
de  4  de  febreiro  (rec.  192/2011)  ,  segundo  a  cal  “no  caso  de  decisións  sometidas  a  dereito
administrativo das entidades urbanísticas este esgotamento se produce coa resolución expresa ou
presunta dun recurso comunmente denominado “de alzada impropio” interposto ante a administración
urbanística actuante”, e na STSX de Cataluña núm. 321/2007, de 30 de marzo (rec. Núm. 253/2002)
que sinala que “a competencia do concello en sede do sistema de compensación é de natureza tutelar
da actuación da xunta de compensación, tutela que se exerce principalmente pola vía do recurso de
alzada impropio previsto na normativa de aplicación”. 

Ademais, o recurso de alzada contra as decisións da xunta de compensación recóllese expresamente
no art.  312.2 do Regulamento da Lei do Solo de Galicia, segundo o cal “Os acordos da xunta de
compensación serán recorribles ante o municipio (art. 127.7 da LSG) no prazo dun mes desde a súa
adopción mediante recurso de alzada, sen prexuízo dos recursos e carácter interno que, no seu caso,
estableceran  os  estatutos.  A  resolución  do  recurso  por  parte  do  municipio  esgotará  a  vía
administrativa.”
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Unha vez resolto o recurso de alzada, contra dita resolución nin cabe interpoñer recurso de reposición,
nin tampouco volver a interpoñer recurso de alzada, pola prohibición incluída no artigo 122.3 LPAC que
establece  que  “contra  a  resolución  dun  recurso  de  alzada  non  caberá  ningún  outro  recurso
administrativo, salvo o recurso extraordinario de revisión, nos casos establecidos no art. 125.1”. 

Sobre o sistema de impugnación interno, pódese afirmar que contra os acordos ditados polos órganos
da xunta  de  compensación  poderá  abrirse  a  vía  impugnatoria  interna  sempre  que  estea  prevista
expresamente nos propios estatutos. Esta vía de impugnación interna ben pode darse a través dun
recurso de reposición ante o mesmo órgano da xunta de compensación, sen prexuízo de acceder
posteriormente á vía do recurso de alzada nos supostos nos que se exercen potestades públicas, ou
ben ante a xurisdición civil, cando os acordos impugnados se atopan no ámbito do dereito privado.
Polo  tanto,  este  recurso  de  reposición  non  operará  como un  recurso  potestativo  de  puro  dereito
administrativo, e, neste caso, estímase que podería ter incluso un réxime procesal distinto ao regulado
pola Lei 39/2015, réxime que deberá estar, en todo caso, establecido nos propios estatutos en aras a
manter todas as garantías de defensa dos interesados. 

A este sistema de impugnación interno, aínda que só respecto dos actos do Consello Reitor, refírese o
primeiro parágrafo do art. 43.1, primeiro parágrafo, do proxecto de estatutos. 

Probablemente a esta dualidade de recursos pretendía referise o artigo 43.1, segundo parágrafo, do
proxecto de estatutos tamén respecto dos acordos da Asemblea pero o certo é que a redacción do
mesmo non é a mais afortunada, xa que o recurso que nalgúns supostos caiba contra determinados
acordos  da  xunta  de  compensación  que  teñan  carácter  interno  nunca  poderá  presentarse  ante  o
alcalde, que é o que se deduce da redacción do devandito artigo. 

En consecuencia,  cómpre estimar  o  recurso de reposición no que se refire  ao artigo 43.1,  último
parágrafo,  do proxecto  de estatutos,  que debera modificarse para que se elimine a  referencia  ao
“recurso potestativo de reposición ante el Alcalde-presidente, de conformidade con lo establecido en
los  artículos  112  y  siguientes  de  la  Ley  39/2015  del  procedimiento  administrativo  común  de  las
administraciones públicas”, debendo quedar, no sentido do que establece o artigo 312 do Regulamento
da lei do solo de Galicia, como sigue: 

“Los acuerdos de la junta de compensación serán recurribles ante el municipio en el plazo de un mes
desde su  adopción  mediante  recurso  de  alzada,  sin  prejuicio  de  los  recursos  de carácter  interno
previstos en estos Estatutos.”

IV.- En segundo lugar a interesada sinala que no artigo 44 do proxecto de estatutos bótase en falta a
posibilidade de accións posesorias contra actuacións que contraríen os estatutos ou a lei que resulte
en cada caso de aplicación, ou cando se incorra en unha vía de feito por parte dos órganos reitores.

O  artigo  44  ao  que  se  refire  a  alegacións  correspóndese  case  textualmente  co  art.  312.3  do
Regulamento da Lei do solo de Galicia.

O feito de que se impida expresamente o exercicio de accións interditais nun determinado suposto non
obsta para que si se poidan exercitar nos supostos que legalmente procedan, polo que procederán no
caso de que estean amparadas por unha norma procesal ou substantiva, aínda que non se prevea
expresamente nos estatutos

O proxecto de estatutos e bases de actuación aprobado inicialmente recolle o contido mínimo previsto
nos artigos  300 e 301 do Regulamento da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, aprobado
por  Decreto  143/2016,  de 22 de setembro,  e  o  que prevé  no seu  artigo  44  non é incorrecto  nin
ambiguo, polo que non se considera necesario realizar modificación ningunha sobre o mesmo. 

Polo tanto, cómpre desestimar a alegación relativa ao artigo 44 do proxecto de estatutos da xunta de
compensación. 

Por todo o exposto anteriormente e consonte co artigo 175 do RD 2568/1986 do 28 de novembro, de
regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, ROF, proponse a
Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións da Alcaldía delegadas mediante Decreto 480/2016, do
16 de marzo, a adopción da seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 
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PRIMEIRO.-  Estimar a alegación presentada por Concepción Vidal  Currais  relativa ao artigo 43.1,
último  parágrafo  do  proxecto  de  estatutos  polos  motivos  expresados,  debéndose  modificar  en
consecuencia  o  dito  artigo,  que  deberá  dicir:  “Los  acuerdos  de  la  junta  de  compensación  serán
recurribles ante el municipio en el plazo de un mes desde su adopción mediante recurso de alzada, sin
prejuicio de los recursos de carácter interno previstos en estos Estatutos.”

SEGUNDO.-  Desestimar  as  demais  alegacións  presentadas  por  Concepción  Vidal  Currais,  polos
motivos expostos. 

TERCEIRO. Aprobar definitivamente os estatutos e as bases de actuación da Xunta de Compensación
para a execución do Plan Especial de Reforma Interior “Rego dos Pasos Norte II” Polígono B4-07 do
PXOM de Ames, coas modificacións resultantes dos apartados anteriores.

CUARTO. Designar como representante do Concello no órgano reitor da Xunta de Compensación ao
Alcalde presidente do Concello de Ames ou persoa en quen delegue.

QUINTO. Publicar integramente no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, o presente Acordo de
aprobación definitiva. Así mesmo, notificarase individualmente aos propietarios afectados polo sistema
de actuación e a quen houberen comparecido no expediente.

SEXTO. Requirir aos propietarios que promoveron o proxecto de estatutos e bases de actuación da
xunta de compensación para a execución do Plan Especial de Reforma Interior “Rego dos Pasos Norte
II” Polígono B4-07 do PXOM de Ames para que constitúan a xunta de compensación, no prazo máximo
de  tres  meses,  mediante  escritura  pública  ou  documento  protocolizado  notarialmente  onde  se
designará o cargo do órgano reitor, que necesariamente recaerá en persoa física.

SÉTIMO.-Notificar ao resto de propietarios do polígono e dos sistemas xerais afectados, indicándolles
que poderán igualmente adherirse á xunta de compensación no prazo máximo de tres meses contados
desde a aprobación definitiva do proxecto de estatutos e de bases de actuación, en igualdade de
dereitos  e  obrigas  que  os  propietarios  promotores  do  proxecto,  informándolles  de  que  a  falta  de
incorporación da xunta de compensación comportará a expropiación ou ocupación das súas parcelas
en favor dela. 

Transcorrido o devandito prazo, entenderase que os propietarios que non manifesten a súa vontade
expresa de incorporarse á xunta de compensación renuncian a adherirse a ela, cos mesmos efectos e
consecuencias da renuncia expresa.  En todo caso,  a incorporación será posible se non atranca o
desenvolvemento  do  proceso  e  o  aproba  a  xunta  de  compensación,  de  conformidade  cos  seus
estatutos. 

OITAVO. Remitir o presente Acordo ao Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, así como un
exemplar dos estatutos e bases da Xunta de Compensación, para a súa inscrición e arquivo.

Ames, 27 de decembro do 2018

A técnico de Secretaría.- Luisa Carlota Díaz Tomé”

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros presentes,
e previa delegación da Alcaldía (decreto 480/2016), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.-  Estimar a alegación presentada por Concepción Vidal Currais relativa ao artigo
43.1,  último  parágrafo  do  proxecto  de  estatutos  polos  motivos  expresados  no  informe –
proposta que se transcribe no corpo deste acordo, debéndose modificar en consecuencia o
dito artigo, que deberá dicir: “Los acuerdos de la junta de compensación serán recurribles
ante el municipio en el plazo de un mes desde su adopción mediante recurso de alzada, sin
prejuicio de los recursos de carácter interno previstos en estos Estatutos.”

Segundo.- Desestimar  as  demais  alegacións  presentadas  por  Concepción  Vidal  Currais,
polos motivos expostos no informe – proposta que se transcribe no corpo deste acordo. 
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Terceiro.-  Aprobar  definitivamente  os  estatutos  e  as  bases  de  actuación  da  Xunta  de
Compensación para a execución do Plan Especial  de  Reforma Interior  “Rego dos Pasos
Norte II” Polígono B4-07 do PXOM de Ames, coas modificacións resultantes dos apartados
anteriores.

Cuarto.-  Designar  como  representante  do  Concello  no  órgano  reitor  da  Xunta  de
Compensación ao alcalde-presidente do Concello de Ames ou persoa en quen delegue.

Quinto.-  Publicar  integramente  no  Boletín  Oficial  da  Provincia  de  A Coruña,  o  presente
acordo de aprobación definitiva.  Así  mesmo,  notificarase individualmente  aos propietarios
afectados polo sistema de actuación e a quen comparecesen no expediente.

Sexto.-  Requirir  aos  propietarios  que  promoveron  o  proxecto  de  estatutos  e  bases  de
actuación da xunta de compensación para a execución do Plan Especial de Reforma Interior
“Rego dos Pasos Norte II” Polígono B4-07 do PXOM de Ames para que constitúan a xunta de
compensación, no prazo máximo de tres meses, mediante escritura pública ou documento
protocolizado notarialmente onde se designará o cargo do órgano reitor, que necesariamente
recaerá en persoa física.

Sétimo.-  Notificar  ao resto  de propietarios  do polígono e  dos sistemas xerais  afectados,
indicándolles que poderán igualmente adherirse á xunta de compensación no prazo máximo
de tres meses contados desde a aprobación definitiva do proxecto de estatutos e de bases de
actuación, en igualdade de dereitos e obrigas que os propietarios promotores do proxecto,
informándolles  de que a  falta  de incorporación da xunta  de  compensación  comportará  a
expropiación ou ocupación das súas parcelas en favor dela. 

Transcorrido o devandito prazo, entenderase que os propietarios que non manifesten a súa
vontade expresa de incorporarse á xunta de compensación renuncian a adherirse a ela, cos
mesmos efectos e consecuencias da renuncia expresa. En todo caso, a incorporación será
posible se non atranca o desenvolvemento do proceso e o aproba a xunta de compensación,
de conformidade cos seus estatutos. 

Oitavo.- Remitir o presente Acordo ao Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, así
como un exemplar dos estatutos e bases da Xunta de Compensación, para a súa inscrición e
arquivo.

Noveno.- Facultar ao señor alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.

E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás once horas e corenta e cinco
minutos estendéndose a presente acta que asina o señor presidente, do que certifico.

O alcalde A secretaria accidental

José M. Miñones Conde Concepción Vilas Cantelar
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