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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 14 DE MARZO DE 2019.-

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do día catorce  (14)
de marzo 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, David Santomil Mosquera, José
Blas García Piñeiro,Mª Isabel Vaquero Quintela e Luísa Feijóo Montero. 

Non asiste pero xustifica a súa ausencia a concelleira Silvia Dapena Liñares. 

Asiste a interventora, Margarita Fernández Sobrino.

Actúa de secretaria, a titular da corporación, Rosa Ana Prada Queipo. 

PUNTO PRIMEIRO.- ACTAS ANTERIORES.

O señor presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular á acta da
sesión  anterior  ordinaria  do  7  de  marzo  de  2019,  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.- LICENZA DE OBRA.

Expediente: 2018/U022/000047

Dáse conta da solicitude presentada por Pablo Souto Fraga  co NIF núm.  44826542-W para a
construción  de  vivenda  unifamiliar a  executar  na  parcela  coa  referencia  catastral
6300115NH2560S0001YR, situada no Lugar de Sorribas núm. 8, Parroquia de Trasmonte (Santa
María), Ames.

Figura proxecto de execución de vivenda unifamiliar visado 20-8-2018 (plano mod. U01 de 13-12-
2018), redactado polo arquitecto Domingo Alberto Miranda Prol (colexiado COAG 2719). 

Figuran  no  expediente  informes  favorables  da  arquitecta  municipal  e  da  asesora  xurídica  de
Urbanismo. Figura tamén a conformidade da Intervención municipal ás consideracións tributarias
deste expediente.

-Cualificación do solo polo PXOM: solo de núcleo rural disperso.

-Situación:  Lugar  de  Sorribas  8,  Parroquia  de  Trasmonte  (Santa  María),  Ames.,  referencia
catastral 6300115NH2560S0001YR.

-Altura, volumes e ocupación da parcela permitidos: altura máxima 7m. Ocupación máxima:30 %. 

-Presuposto de execución material: 131.340,44  euros.

-Nome ou razón social do promotor:  Pablo Souto Fraga.  

-Técnico autor do proxecto: Domingo Alberto Miranda Prol, arquitecto (colexiado COAG 2719).

-Descrición das obras:  Vivenda unifamiliar illada en planta baixa. Non incorpora peche.

-Superficie construída:  266,45m2. 

En aplicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas,
efectuouse un ingreso por un importe de 302,12 euros, segundo a continuación se detalla:

Superficie construída vivenda unifamiliar 

66,00 €
66,45 m2 106,98 €

Expedición e subministro do cartel de obra 129,14 €

TAXAS ABOADAS (19/11/2018) 302,12 €

200,00 m2 0,33 €/m2

1,61 €/m2
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Vistos os informes técnico e xurídico favorables obrantes no expediente, que propoñen a
concesión  da  licenza  solicitada,  a  Xunta  de  Goberno  Local  por  unanimidade  dos  seus
membros presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 480/2016), adopta os seguintes
acordos:

Primeiro.- Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, licenza de
obra  a   Pablo  Souto  Fraga  co  NIF  núm.  44826542-W,  para  construción  de  vivenda
unifamiliar en  planta  baixa,  sen  peche,  na  parcela  coa  referencia  catastral
6300115NH2560S0001YR, situada no Lugar de Sorribas  núm. 8, Parroquia de Trasmonte
(Santa María), Ames, segundo o proxecto redactado polo arquitecto Domingo Alberto Miranda
Prol (COAG 2719) visado 20-8-2018, plano mod. U01 de 13-12-2018.

Segundo.- Autorizar a segregación a efectos do cumprimento da obriga de cesión do artigo
24.2 LSG, da superficie de 75,00 m2, cesión que deberá formalizarse en documento público
que  se  achegará,  cando  máis,  con  carácter  previo  á  obtención  da  licenza  de  primeira
ocupación.

No momento de efectuar a devandita cesión para a regularización do viario público, a parcela
deberá atoparse libre de cargas e gravames incompatibles co referido destino do espazo de
cesión,  non procedendo a aceptación da cesión polo Concello  mentres non se cumpra o
anterior.

Terceiro.- A eficacia da licenza concedida quedará supeditada ao cumprimento das seguintes
condicións:

As sinaladas no informe subscrito pola arquitecta municipal .-:

-Establécese un aval ou fianza, antes do inicio das obras, garante da reposición de danos na
vía, conexión a servizos  e correcta execución do fronte, por importe de 2.200 euros.

-Antes  do  inicio  da  obras  achegará:  oficio  de  dirección  de  execución  e  coordinación  de
seguridade e saúde.

-Conectará cos servizos existentes no fronte da finca en cumprimento do establecido na Lei
do solo vixente; e acondicionará a ampliación de vía para o uso público chegando á cota da
calzada,  canalizando a cuneta  no fronte e  dispoñendo canle  para  o  paso das augas de
escorrenta da cuneta baixo firme. O pavimento debe contar cunha solución de previsible boa
resistencia no tempo e que non dificulte mantemento evitando grava solta para tránsito de
vehículos. 

-Recuarán os postes da superficie de cesión, no seu caso, e reporá elementos deteriorados.

-A  ubicación/ocultación  da  unidade  exterior  de  instalacións  de  aerotermia  garantirá  a
integración ambiental.

-Non se alterará a rasante natural do terreo nos lindes da parcela de xeito que condicionen as
condicións de execución do peche do colindante.

-Se o director  da obra deixase de actuar  nela,  poñerao en coñecemento do concello.  O
propietario  está  obrigado a  nomear  e comunicar  por  escrito  ao Concello  novo facultativo
director da obra.

-Nomearase coordinador de seguridade e saúde.

-Disporase, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e do proxecto.

-Durante a execución da obra adoptaranse tódalas medidas de seguridade e saúde laboral
establecidas  na  normativa  vixente,  tanto  respecto  á  edificación  como  á  vía  pública.
Escombros  e  provisións  de  materiais  non  poderán  amorearse  na  vía  pública.  O  entullo
levarase a vertedoiro autorizado, de acordo coa normativa.

-Ao remate das obras o propietario porao en coñecemento do Concello co certificado final de
obra visado e asinado polos técnicos directores da obra. Non se concederá alta definitiva nos
servizos municipais mentres non se teña obtido a pertinente licenza de primeira ocupación.
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-Lémbrase a obriga de obter a procedente autorización sectorial para execución de pozos e fosas
sépticas.

-Colocarase o cartel indicador de obra nun lugar visible dende o exterior.

As sinaladas no informe da asesora xurídica:

-Os condutores de camións e os responsables das obras deberán coidar de que as rodas dos
mesmos estean limpas de barro antes de acceder a vía pública, así como que a citada vía quede
limpa. 

-Lémbrase a obriga legal de instar no Catastro Inmobiliario o procedemento de incorporación que
corresponda  pola  modificación  do  inmoble  derivada  da  actuación  para  a  que  se  concede  a
presente licenza de obra (2018/U022/000047). 

Cuarto.- A licenza caducará por mor da demora na iniciación e finalización das obras, así como
por  mor  da súa interrupción;  sendo o  prazo máximo de iniciación de (6)  seis  meses e o  de
terminación de (3) tres anos dende a data do seu outorgamento e non poderá interromperse por
un período superior a (6) seis meses.

Quinto.- Aprobar a liquidación provisional do imposto sobre construcións, instalacións e obras,
que ascende á cantidade de dous mil seiscentos vinte e seis euros con oitenta e un céntimos de
euro (2.626,81 euros) de acordo co seguinte detalle:

Orzamento EM segundo o proxecto: 131.340,44 euros.

Liquidación provisoria (2%): 2.626,81 euros.

Sexto.- Facultar ó alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan precisas
para a mellor execución do acordado.

PUNTO TERCEIRO.- LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.-

Expediente : 2018/U007/000014

Dáse conta da solicitude presentada por Tania Miguéns Fernández co NIF 79.332.138-D , para
licenza de primeira ocupación de vivenda unifamiliar construída na parcela situada no Lugar de
Firmistáns num.  43-C,  Parroquia  de  Bugallido,  Ames  (A  Coruña),  -referencia  catastral
1319110NH3411N0001XM-.

Achega o correspondente certificado final de obra de 22 de maio de 2018, asinado polos técnicos
arquitectos  Alfonso  Salgado  Suárez  e  Francisco  Liñares  Tuñez  (colexiados  1913  e  2674
respectivamente) e o arquitecto técnico José Castor Campos Rodríguez (colexiado 2109) e visado
polos colexios profesionais.

A licenza de obras foi autorizada pola Xunta de Goberno Local de data do 13 de xullo do 2017
(expediente 2017/U022/000016).

Constan no expediente os informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
Urbanismo. Figura a conformidade da intervención municipal ás consideracións tributarias deste
expediente.

Figura aboada a taxa pola expedición de licenzas urbanísticas por importe de 96,85 euros.

Vistos  os  informes  técnico  e  xurídico  favorables  obrantes  no  expediente,  que  propoñen  a
concesión da licenza de primeira ocupación solicitada, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seus membros presentes,  e  previa  delegación da Alcaldía (decreto 480/2016),  adopta os
seguintes acordos:

Primeiro.-  Conceder a  Tania Miguéns Fernández  co NIF 79.332.138-D, licenza de  primeira
ocupación dunha  vivenda  unifamiliar  construída  na  parcela  coa  referencia  catastral
1319110NH3411N0001XM,  situada  no   Lugar  de  Firmistáns numero  43-C,  Parroquia  de
Bugallido, Ames (A Coruña), construción executada ao abeiro do proxecto para o cal se concedeu
licenza de obra o 13 de xullo de 2017, segundo certifican os arquitectos Alfonso Salgado Suárez
(colexiado número 1913) e Francisco Liñares Túñez (colexiado 2674) e o arquitecto técnico José
Castor Campos Rodríguez (colexiado número 2109)

Segundo.- Formalizar ante o Catastro Inmobiliario a declaración conducente a incorporación no
mesmo da modificación do inmoble derivada da actuación para a que se concedeu a licenza de
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obra 2017/U022/000016.
Terceiro.- Dar traslado á empresa concesionaria dos servizos de auga e saneamento aos
efectos das posibles altas nos censos tributarios que correspondan.

Cuarto.-  Notificar aos interesados no procedemento coa indicación do réxime de recursos
que proceda ao tratarse dun acto que pon fin á vía administrativa.

Quinto.- Facultar ao señor alcalde, para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a 
mellor execución do acordado.

PUNTO CUARTO.- RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA A 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

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.

Con data 27 de decembro do 2018 a técnico de Secretaría,  Luisa Carlota Díaz Tomé, emite
informe ao respecto, favorable á estimación parcial da alegación presentada por Concepción
Vidal  Currais, concretamente  no relativa  ao artigo  43.1,  último  parágrafo  do proxecto  de
estatutos  e propoñendo entre outros a desestimación do resto de alegacións da mesma
interesada. 

En  sesión  de  Xunta  de  Goberno  Local  de  3  de  xaneiro  de  2019,  adoptouse  acordo  de
resolución  das  alegacións  presentadas  por  Concepción  Vidal  Currais e  de  aprobación
definitiva  dos  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.

O dito acordo foi notificado individualmente a todos os interesados entre eles, a Concepción
Vidal Currais o 24 de xaneiro do 2019, e publicado no Boletín Oficial da Provincia, dando un
prazo máximo  de  tres  meses  contados  desde  a  aprobación  definitiva  do  proxecto  de
estatutos e de bases de actuación, para adherirse á xunta de compensación en igualdade de
dereitos.  . 

Con  data  do  14  de  febreiro  do  2019  (r.e.  201900000000925)  Concepción  Vidal  Currais
presentou recurso de reposición contra o Acordo da Xunta de Goberno Local do 3 de xaneiro
do 2019.

Ao efecto, a  técnico de Secretaría, emite informe con data 5 de marzo de 2019.

Figura no expediente informe-proposta do teor literal seguinte:
INFORME XURÍDICO

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA A 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
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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.

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.

7.- Pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 3 de xaneiro do 2019 acordouse: 

“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.

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

8.- O devandito acordo foi notificado a Concepción Vidal Currais o 24 de xaneiro do 2019. 

9.- Con data do 14 de febreiro do 2019 (r.e. 201900000000925)  Concepción Vidal Currais presentou recurso de reposición contra o
Acordo da Xunta de Goberno Local doe 3 de xaneiro do 2019.

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

En relación co recurso de reposición presentado infórmase: 

1.- CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ADXECTIVOS DETERMINANTES DA ADMISIÓN A TRÁMITE: 
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Cúmprense os requisitos adxectivos determinantes da admisión a trámite do recurso de reposición por terse presentado dentro
do prazo legalmente previsto, por persoa interesada e contra un acto susceptible do mesmo (art. 123 e 124 da lei 39/2015, do 1
de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas). 

2.- CONTIDO DO RECURSO

A recorrente limítase no seu escrito a reiterar a solicitude de modificación das bases e estatutos coa inclusión da posibilidade do
exercicio de accións posesorias contra accións contra actuacións que contraríen os estatutos ou a lei que resulte en cada caso
de aplicación, ou cando se incorra nunha vía de feito por parte dos órganos reitores. 

Como no caso do escrito de alegacións, simplemente manifesta a “conveniencia”  da inclusión  expresa da posibilidade de
exercicio desas accións nos casos en que legalmente proceda. 

Toda vez que nada novo aporta sobre dita “conveniencia” a resposta debe ser a mesma que se contén no acordo impugnado. 

Tal  como  sinala  o  Tribunal  Supremo  en  xurisprudencia  xa  consolidada,  a  finalidade  do  recurso  de  reposición  é  que  a
administración autora do acto poida reconsiderar o seu criterio decisorio para modificalo ou mantelo con base en fundamentos
idénticos ou con apoio en razóns distintas en todo ou en parte. Pola súa banda, o artigo 112 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administrativo  común esixe que os  recursos ordinarios  en vía  administrativa  ou de alzada e potestativo  de
reposición se fundamenten en calquera dos motivos de nulidade ou anulabilidade previstos nos artigos 47 e 48 da mesma lei
(por todas, Sentencia da Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Supremo de 12 de novembro do 2010, recurso de
casación 4594/2006). 

A  reiteración  dos  argumentos  impugnatorios,  xa  contestados  de  forma  expresa,  e  sempre  que  non  existan  criterios  de
oportunidade que aconsellen á administración o cambio do seu criterio dentro da marxe de apreciación, no seu caso, debe
determinar, insistimos, a desestimación do recurso de reposición. 

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.

A causa de nulidade alegada é a que se recolle no art. 47.2 da Lei 39/2015, causa que evidentemente non concorre, xa que o
artigo 44 dos estatutos, lonxe de ser contrarios á Constitución, as leis ou a outras disposicións administrativas de rango superior,
é a transcrición dunha norma regulamentaria que desenvolve unha disposición da Lei do solo de Galicia, norma que non ten sido
declarada contraria á lei, polo que a validez da mesma debe presumirse.

En consecuencia, cómpre desestimar o recurso de reposición presentado. 

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: 

Primeiro.- Desestimar o recurso de reposición presentado por Concepción Vidal Currais contra o acordo da Xunta de Goberno
Local  do 3 de xaneiro do 2019, polo que se aprobaron 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, confirmando dito acordo en todos os seus termos. 

Segundo.- Notifíquese á recorrente, con indicación de que contra o acordo de desestimación do recurso de reposición poderá
interpoñer  directamente recurso contencioso administrativo  no prazo de dous  meses contados  desde o  día  seguinte  ó da
notificación do acordo, na forma prevista na lexislación reguladora de dita xurisdición contencioso-administrativa sen prexuízo de
poder interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente, coa excepción do recurso de reposición que non procede.

Ames, 5 de marzo do 2019

A técnico de Secretaría.- Luisa Carlota Díaz Tomé. 

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

Primeiro.- Desestimar  o recurso de reposición presentado por  Concepción Vidal  Currais
contra  o  acordo  da  Xunta  de  Goberno  Local  do  3  de  xaneiro  do  2019,  rexistro  entrada
201900000000925, do 14 de febreiro de 2019,  polo que se aprobaron 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,
confirmando dito acordo en todos os seus termos.  A motivación da desestimación do recurso
de reposición está contida no informe da técnica de secretaría que figura transcrito no corpo
deste acordo.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                         Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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Segundo.- Notificar  á  recorrente,  Concepción  Vidal  Currais,  o  acordo  de  desestimación  con
indicación  de  que  contra  o  mesmo  poderá  interpoñer  directamente  recurso  contencioso
administrativo no prazo de  dous meses contados desde o día seguinte ó da notificación do
acordo, na forma prevista na lexislación reguladora de dita xurisdición contencioso-administrativa
sen prexuízo de poder interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente, coa excepción do
recurso de reposición que non procede.

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

PUNTO  QUINTO.-  .APROBACIÓN  PROVISIONAL  PLAN  ESPECIAL  DE  DOTACIÓNS  E
INFRAESTRUTURAS (PEID),  PARA A EXECUCIÓN DE RESIDENCIA TERCEIRA IDADE, DE
INICIATIVA PRIVADA NO MILLADOIRO.

Expediente: 2017/213/000006

Con data 26 de xullo de 2018, a Xunta de Goberno Local acordou a aprobación inicial do Plan
Especial de Dotacións e Infraestruturas (PEID) da Travesía da Moa, Milladoiro, Ames, con destino
á implantación dun dotacional privado, para execución de residencia de terceira idade.

No mesmo acto,  acordouse  o  sometemento  do devandito  documento  de PEID a  información
pública polo prazo de dous meses, que foi publicado mediante anuncio no Diario Oficial de Galicia
número 163, do 28 de agosto do 2018, no xornal La Voz de Galicia do 2 de agosto do 2018 e no
portal de transparencia. 

Durante o devandito trámite de información pública non consta a presentación de alegacións. 

Así mesmo, notificouse individualmente aos titulares catastrais dos terreos afectados que constan
no expediente administrativo. 

Durante o mesmo tempo no que se realizou o trámite de información pública, solicitáronse polo
Concello os informes sectoriais pertinentes (Anexo II do RLSG).

Figura no expediente informe favorable da arquitecta municipal (de data 19-12-2018) á aprobación
provisional  do  PEID e  conseguinte  remisión  á  Dirección  Xeral  de  Ordenación  do  Territorio  e
Urbanismo para a emisión de informe preceptivo, previo a aprobación definitiva.

O Informe da   arquitecta municipal  , Marta Bellas Rodríguez, é do  teor literal seguinte:  

URBANISMO Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións en Ames, Milladoiro, de novembro de 2.018
Expediente: nº2017/213/000006
Solicitude: Tramitación de “PEID Milladoiro” 
Solicitante: Pablo Albor Segade
RE.  Nº 201800400001007 do 22-11-2018 
Domicilio: c/Seidón, 10 – Milladoiro (Ames)
NIF: 44.806.054-F
Promotor/es: Marcelina Picón Brea e Hros. De José Segade García
Domicilio: c/Seidón, 10 – Milladoiro (Ames)

Documento obxecto de informe:

Plan Especial de Infraestruturas e Dotacióons en Ames, Milladoiro,  de novembro de 2.018
Técnicos redactores: Aurelio Outeiriño Fernández e Alberto de Paula Prieto, arquitectos.

Emplazamiento e descrición da actuación: 

A finalidade da tramitación do Plan Especial de Infraestructuras e Dotaciones en Ames, Milladoiro, que se empraza na Travesía da Moa
do núcleo de Milladoiro é posibilitar a execución dunha residencia de maiores no entorno do Milladoiro.

A proposta reflicte a ampliación e acondicionamento do viario prexistente e da área de cesión e conexión cos servizos no entorno a
puntos de enlace preexistentes.

Normativa urbanística aplicable:

-Lei 2/2016, de 2 de febreiro do solo de Galicia e D. 143/2.006, do 22 de setembro, polo que se aproba o seu Regulamento.
-RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo.
-Plan Xeral de Ordenación de Ames.
-Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
-Directrices de ordenación territorial. 
-Ley 21/2013, do 9 de decembro de avaliación ambiental.
-Accesibilidade; autonómicas Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución
da Lei  de  accesibilidade e  supresión  de barreiras  na Comunidade Autónoma de Galicia  e  Lei  10/2014,  de  3  de decembro,  de
accesibilidade e estatais; RDL 1/2013, de 29 de noviembre que aprueba el TR de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social y Orden VIV/561/2010, de 1 de febreiro, que desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
-Código técnico da edificación.
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Estructura da propiedade e representación

Consta acreditación  da representación  por  parte de  Pablo Albor  Segade dos  titulares José Ramón Segade Picón,  Nieves
Segade Picón e Marcelina Segade Picón coma Hros. de José Segade García.

As rexistrais teñen a orixe na concentración parcelaria; 2138, parte da 2139, 2190, 2019-2, 2191

Incorpora as notas simples do rexistro

Incorpora o listado de titulares, DNI e direccións catastrais.

A estructura da propiedade presenta divergencia entre parcelas catastrais e rexistrais.

Deste  xeito  a  acredítase  a  aceptación  polos  propietarios  que  representan  mais  do  50% da  superficie  do  ámbito  para  a
formulación do presente PEID (art. 159.1 do Regulamento da Lei do Solo, RLS no sucesivo) 

Emplazamiento e clasificación do solo

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) vixente no Concello de Ames cualifica o ámbito do PEID como Solo Rústico Apto para Urbanizar

Rexe a Disposición Transitoria Primeira.2.b) da vixente Lei 2/2016, de 10 de febreiro do Solo de Galicia (LSG), que establece para os plans non adaptados
á Lei 9/2002, do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (LOUGA), como é o caso do PXOM vixente no Conce -
llo de Ames, ”Ao solo urbanizable non deliumitado, apto para urbanizar ou rústico apto para o desenvolvemento urbanistico, aplicaráselle o disposto nesta
lei para o SOLO RÚSTICO”, polo que consonte co establecido no artigo 31 da sinalada LSG, atopa correspondencia coa cualificación urbanística do
PXOM para a parcela de referencia.

 Planeamento
 vixente

Foto 
aérea 
e catastro
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Plano
concentración

Superficie da actuación:9.745,50m2 

Antecedentes 

Aprobación inicial de XGL de 26 de xullo de 2.018
Publicación da aprobación inicial no xornal La Voz de Galicia en data 2-8-2018
Publicación da aprobación inicial no DOGA en data 28-8-2018
Solicitados informe sectoriais procedentes.

Trámite ambiental anterior á aprobación inicial

Consta resolución da DX.  de Calidade Ambiental  e Cambio Climático de 19.2.2018 (RE nº000/1282)  que despois do período de
consultas coa exposición pública do DAE (documento ambiental estratéxico) e co borrador da proposta informa unha proposta de
decisión de non necesidade de sometimiento a avaliación ambiental estratéxica ordinaria que sinala as seguintes determinacións aos
efectos:

-Incorporar medidas adicionais de inserción paisajística para solucionar a transición do casco urbano coa contorna rústica, consonte ao
indicado polo Instituto de Estudios do Territorio no seu informe.

-Considerar na formulación o disposto na Lei 3/2007, do 9 de abril de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia,
modificada pola 9/17, do 26 de decembro de medidas fiscais e administrativas.

A resolución recolle tamén os informes emitidos en resposta ao período de consultas da DX. Ordenación de Territorio e Urbanismo e
do Servizo de Montes da consellería de Medio Rural. 

INFORME

- Respecto do resultado da exposición pública.
- Non constan alegacións.
- Informes sectoriais
-Informe favorable da DG de Telecomunicaciones del Ministerio de Economía y Empresa relativo aos art. 34 e 35 da Lei

Xeral de Telecomunicacións.
-Informe favorable D.X. de Patrimonio Cultural sen condicións xa que no detectan afeccións.
-Informe favorable do Servizo de Montes da concellería de Medio Rural que lembra as faixas de xestión de biomasa.
-Consta  recibo  das  remisións  á  Delegación  do  Goberno  a  Confederación  Hidrográfica  en  datas  8  e  10  de  agosto

respectivamente sen que teñan emitido informes ao respecto polo que teñen trasncorridos mais de tres meses.
“Los informes sectoriales autonómicos habrán de ser emitidos en el plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual se entenderán
emitidos con carácter favorable.”
- Respecto das  determinacións da resolución da DX. de Calidade Ambiental e Cambio Climático
Do mesmo xeito que o documento para aprobación inicial, o presente documento PEID “Milladoiro” de novembro de 2.018 incorpora as
referidas determinacións e as cuestións recollidas nos informes do período de consultas. 
Asemade, a tramitación do PEID require informe explicito da DX. Ordenación de Territorio e Urbanismo, xa que se trata dun plan
especial  non previsto  no  PXOM vixente  no concello,  en  aplicación  do artigo  186.1.e  do RLS con carácter  previo  á  aprobación
definitiva, o que garante a correcta interpretación do recollido, obriga recollida na proposta de resolución do presente informe
- Encaixe do uso e procedencia da redacción do presente PEID “Milladoiro” coa cualificación do solo.
O uso previsto polo presente PEID “Milladoiro” é de Residencia de Maiores 
O solo de emprazamento do PEID “Milladoiro” é rústico polo que acada encaixe co uso p) previsto no artigo 50 do RLS e require da
tramitación dun Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións polo establecido no artigo 51 e no 183.1.
Polo tanto, o uso é autorizable co instrumento de planeamento presentado.

...p) Construcións e instalacións para equipamentos e dotacións públicos ou privados (artigo35.1.p) da LSG). ...Os usos previstos nas
letras o) e p) do artigo anterior requirirán a aprobación dun plan especial de infraestruturas e dotacións, agás que a actuación se poida
encadrar no disposto nos artigos 40 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, e 63 deste regulamento para as edificacións existentes de
carácter tradicional. No caso de se implantar en solo rústico especialmente protexido, será preciso obter a autorización ou informe
favorable do órgano sectorial correspondente (artigo 36.4 da LSG). 

Artigo 183.1. Os plans especiais de infraestruturas e dotacións teñen por obxecto o establecemento e a ordenación das infraestruturas
relativas ao sistema de comunicacións, transportes, espazos libres públicos, equipamento comunitario, instalacións destinadas aos
servizos públicos e subministracións de enerxía e abastecemento, evacuación e depuración de augas e a  implantación dos usos
previstos nas letras o) e p) do artigo 35.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro e artigo 50.1 deste regulamento, de conformidade co
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disposto no artigo 36.4 da mesma lei e 51.4 do regulamento (artigo 73.1 da LSG).

- Determinacións contidas no PEID “Milladoiro” en cumprimento do 182.2 do RLS.

Establece que se trata dun dotacional privado 

Prevé a adecuada integración no territorio.

Garante funcionalidade e accesibilidade universal da futura residencia de maiores.

Establece os parámetros edificatorios de aplicación.

Polo tanto, as determinacións do PEID son as previstas no RLS, coa omisión de recoller a obriga de mantemento do viario que
se amplia e urbaniza, obriga que neste caso procede sexa do concello polo emprazamento de que se trata.

- Documentación contida no PEID “Milladoiro” en cumprimento do 184 do RLS.

Memoria informativa coa delimitación do ámbito e características.

Memoria xustificativa da procedencia da redacción e cumprimento da normativa sectorial e coherencia co planeamento (PXOM e
DOT).

Planos de información e ordenación á escala apropiada.

Ordenanzas 

Evaluación económica da implantación, obras de urbanización e conexión cos servizos. (non prevé reforzo pola suficiencia da
preexistencia no entorno)

Relación dos terreos afectados polos datos catastrais

Ref. Catastral Titular catastral 

4736103NH3443N Hros. de José Segade, García 

Parte da 4736104NH3443N Albor Berdomas, Manuel 

Parte da 15002A51505011 Hros. de José Segade García 

(En Investigacion Articulo 47 De La Ley 33/2003 ).

Polo tanto, a documentación do PEID é completa respecto do establecido no art. 184 do RLS

Control das condicións da normativa para construccións en rústico. PLAN

a) Garantir o acceso rodado de uso público adecuado á implantación, o abastecemento de auga, a evacuación e
o tratamento de augas residuais, a subministración de enerxía eléctrica, a recollida, o tratamento, a eliminación
e a depuración de toda clase de residuos e, de ser o caso, a previsión de aparcadoiros suficientes, así como
corrixir as repercusións que produza a implantación na capacidade e funcionalidade das redes de servizos e
infraestruturas existentes. Estas solucións deberán de ser asumidas como custo a cargo exclusivo do promotor
ou  promotora  da  actividade,  formulando  expresamente  o  correspondente  compromiso  en  tal  sentido  e
achegando as  garantías  exixidas  para  o  efecto  pola  Administración  na forma que regulamentariamente  se
determine.

Cumple

b)  Prever  as  medidas  correctoras  necesarias  para  minimizar  a  incidencia  da  actividade  solicitada  sobre  o
territorio, así como todas aquelas medidas, condicións ou limitacións tendentes a conseguir a menor ocupación
territorial e a mellor protección da paisaxe, os recursos produtivos e o medio natural, así como a preservación do
patrimonio cultural e a singularidade e tipoloxía arquitectónica da zona. 

-

c) Cumprir as seguintes condicións de edificación: 

– As características tipolóxicas, estéticas e construtivas e os materiais, as cores e os acabados serán acordes
coa paisaxe rural e coas construcións do contorno, sen prexuízo doutras propostas que se xustifiquen pola súa
calidade arquitectónica. 

Ordenanza

– O volume máximo da edificación será similar ao das edificacións tradicionais existentes, agás cando resulte
imprescindible superalo por exixencias do uso ou da actividade. En todo caso, deberán adoptarse as medidas
correctoras necesarias para garantir o mínimo impacto visual sobre a paisaxe e a mínima alteración do relevo
natural dos terreos.

Ordenanza

– Os cerramentos de fábrica non poderán exceder os 1,5 metros de altura e deberán adaptarse ao medio no que
se localicen.

Ordenanza

– A altura máxima das edificacións non poderá exceder as dúas plantas nin os 7 metros medidos no centro de
todas  as  fachadas,  desde  a  rasante  natural  do  terreo  ao  arranque  inferior  da  vertente  de

Ordenanza

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                         Telf: 981 883 002
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cuberta.Excepcionalmente,  poderá  excederse  a  dita  altura  cando  as  características  específicas  da  actividade,
debidamente xustificadas, o fagan imprescindible.

d) Cumprir as seguintes condicións de posición e implantación:

–  Deberá xustificarse cumpridamente a idoneidade da localización elixida e a imposibilidade ou inconveniencia de
situalas en solo urbano ou urbanizable con cualificación idónea. Tal xustificación non será necesaria cando se trate
das construcións sinaladas no artigo 35.1, letras g), h), i), l) e m). 

Memoria

– A superficie mínima da parcela sobre a que se situará a edificación será de 2.000 metros cadrados, agás para os
usos  regulados  no artigo  35.1.m)  e  para  a  ampliación  de cemiterios.  Para  estes  efectos,  non será  admisible  a
adscrición doutras parcelas.

(*)Parcela
>2.000m²

– A superficie máxima ocupada pola edificación en planta non excederá o 20 % da superficie do predio. No caso de
invernadoiros con destino exclusivo ao uso agrario que se instalen con materiais lixeiros e facilmente desmontables,
explotacións gandeiras,  establecementos de acuicultura e infraestruturas de tratamento ou depuración de augas,
poderán  ocupar  ata  o  60  %  da  superficie  da  parcela,  e  a  ampliación  dos  cemiterios,  a  totalidade  dela.
Excepcionalmente, os instrumentos establecidos pola lexislación de ordenación do territorio poderán permitir unha
ocupación superior  para estas actividades,  sempre que se manteña o estado natural,  polo menos,  nun terzo da
superficie da parcela.

(*)<20%
ocupación en
planta 

–  Os  edificios  situaranse dentro  da  parcela,  adaptándose no posible  ao  terreo  e  ao lugar  máis  apropiado para
conseguir a maior redución do impacto visual e a menor alteración da topografía do terreo.

Condición da
autorización

– Os recuamentos das construcións aos lindes da parcela deberán garantir a condición de illamento, e en ningún caso
poderán ser inferiores a 5 metros.

>5m

– As condicións de abancalamento obrigatorio e de acabado dos bancais resultantes deberán definirse e xustificarse
no proxecto,  de modo que quede garantido o mínimo impacto visual  sobre a paisaxe e a mínima alteración da
topografía natural dos terreos.

-

–  Manterase o estado natural dos terreos ou, se é o caso, o uso agrario deles ou con plantación de arboredo ou
especies  vexetais  en,  polo  menos,  a  metade  da  superficie  da  parcela,  ou  nun  terzo  dela  cando  se  trate  de
infraestruturas de tratamento ou depuración de augas. 

<50%
ocupación en
planta 

e) Farase constar no rexistro da propiedade a vinculación da superficie exixible á construción e ao uso autorizados,
expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ao uso e á edificabilidade impostas polo título habilitante de
natureza urbanística ou a autorización autonómica.

(*)Estructura
propiedade

(*) Aprobado o instrumento de planeamento, a reestucturación da propiedade que remate na cesión efectiva do solo ao concello de
ampliación de viario e configuración da parcela edificable obxecto da control das condicións e parámetros establecidos na normativa
para  a licencia de obras e a referida constancia no rexistro do vínculo da superficie afectada ao uso  precisará de coherencia de
escrituras, catastro e levantamento que clarexe a estructura da propiedade. 

En relación á suficiencia das infraestruturas e dos servizos existentes e previstos para execución das previsóns da referida
Residencia de Maiores, o expediente conta co informe favorable da concesionaria dos servicios de saneamento e abastecemento
municipais que é compatible co previsto ao respecto.

En tramitación a solicitude de conexión para Gas Natural Fenosa en relación ao subministro de enerxía eléctrica e prevista
no PEID.

Telefónica remite ás instalacións preexistentes e do mesmo xeito que os outros servizos  compre indicar que a preexistencia
nesta mesma rúa de construccións de vivenda colectiva así coma equipamentos coma a parcela onde se atopa a casa cuartel da
garda civil e a escola infantil garante a conexión na propia rúa obxecto de ampliación e acondicionamento.

O alcance da modificación respecta o cumprimento das Normas de calidade ambiental e paisaxística e as determinacións
previstas na lei do solo vixente.

Cumpre coas dotacións de aparcamento segundo PXOM e RLS  

Artigo 123. Localización de solo de reserva para dotacións e equipamentos... 3. Nos supostos en que se desenvolva unha actuación de
carácter integral a través dun plan especial, este conterá, así mesmo, a determinación das reservas de solo para sistemas locais e
para aparcadoiros, na proporción mínima establecida no art. 42.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, e art. 69 deste regulamento (art.
55.2 da LSG).

-Incorporado ao PEID para aprobación provisional a obriga de conservación da urbanización das superficies obxecto de
cesión para ampliación do viario (rematada a correcta execución e recibidas as obras) polo concello de Ames en cumprimento do art.
159 do RLS en coherencia co emprazamento. 

-Rectificadas erratas sinaladas.

As modificacións ao documento aprobado inicialmente non teñen carácter substancial.

Polo exposto, á vista da exposición pública e dos informes sectoriais e dado que consta integridade documental, a calidade técnica e a
conformidade coa lexislación vixente do Plan Especial de Infraestructuras e Dotaciones en Ames, Milladoiro, de data novembro de
2.018, na Travesía da Moa do núcleo de Milladoiro, redactado polos arquitectos  Aurelio Outeiriño Fernández e Alberto de Paula Prieto
para implantar unha residencia de maiores e informo favorablemente o documento.

Polo tanto, proponse á Xunta de Goberno Local:

1º.- Aprobar provisionalmente o documento de  Plan Especial de Infraestructuras e Dotaciones en Ames, Milladoiro,  de data
novembro de 2.018, na Travesía da Moa do núcleo de Milladoiro.
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2º.-  Remitir o Plan Especial de Infraestructuras e Dotaciones en Ames, Milladoiro, de novembro de 2.018, na Travesía da
Moa do núcleo de Milladoiro, á DX. Ordenación de Territorio e Urbanismo, para emisión do informe preceptivo previo á súa
aprobación definitiva, xa que se trata dun plan especial non previsto no PXOM vixente no concello, en aplicación do artigo
186.1.e do RLS.

En Ames, a arquitecta
Marta Bellas Rodríguez.-  

Constan no expediente os seguintes documentos: 

-“Anexo 1 ao Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións. Milladoiro. Ames (a requirimento
de Augas de Galicia) ; achegado polos promotores con data 14 de febreiro do 2019 (R.E. Nº
004/127),  a  efectos de atender  ao requirimento de documentación adicional  por parte do
organismo Augas de Galicia para a emisión do informe sectorial correspondente. 

-Derradeiro “Documento para aprobación provisional” do PEID, datado en febreiro do 2019,
que  contén  as  subsanacións  requiridas  no  informe  xurídico  emitido  no  seu  día  para
aprobación inicial (R.E. Nº 004/165, O 28 de febreiro do 2019).

Figura no expediente ademais informe favorable da asesora xurídica   de urbanismo, Susana  
Ares Gómez,   de data 4-3-2019 do teor literal seguinte:  

ASUNTO: Plan Especial de Dotacións e Infraestruturas

INICIATIVA: Privada
TRÁMITE: Aprobación provisional
Expte.: 2017/213/000006

INFORME

I.- Normativa aplicable

- Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, LSG.
- 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.
- Real Decreto Legislativo 7/2015, do 30 de outubro, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación
urbana, TRLSRU.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, LPAAPP.
- Plan Xeral de Ordenación Municipal, de 28 de xuño de 2002, PXOM.
- Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
- Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, acceso á información e bo goberno.

II.- Antecedentes 

1.  O 26 de xullo do 2018 a Xunta de Goberno Local adoptou acordo de aprobación inicial do Plan Especial de Dotacións e
Infraestruturas da Travesía da Moa, con destino á implantación dun dotacional privado en solo rústico apto para urbanizar,
planeamento promovido por  Marcelina Picón Brea e Herdeiros de José Segade García e redactado polos arquitectos Aurelio
Outeiriño Fernández (col. 32003) e Alberto de Paula Prieto (col. 252720), trala formulación do correspondente informe ambiental
estratéxico da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático de non sometemento ao procedemento de avaliación
ambiental estratéxica ordinaria do PEID.

No mesmo acto, acordouse o sometemento do devandito documento de PEID a información pública polo prazo de dous meses,
mediante anuncio que publicouse no Diario Oficial de Galicia Nº 163 do 28 de agosto do 2018, no xornal La Voz de Galicia do 2
de agosto do 2018 e no portal de transparencia. Así mesmo, notificouse individualmente aos titulares catastrais dos terreos
afectados  que  constan  no  expediente  administrativo.  Durante  o  devandito  trámite  de  información  pública  non  consta  a
presentación de alegacións segundo así consta en certificado emitido ao efecto pola Secretaría Xeral.

Durante o mesmo tempo no que realizouse o trámite de información pública, solicitáronse polo Concello os informes sectoriais
tendo en conta a listaxe que figura ao efecto no anexo II do RLSG:

- Dirección Xeral de Ordenación Forestal
- Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
- Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
- Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia
- Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información
- Confederación Hidrográfica

2.  O 22 de novembro do 2018 (R.E. Nº 004/1007) Pablo Albor Segade presenta “documento para aprobación provisional” do
PEID, coas subsanacións esixidas pola arquitecta municipal no informe emitido á aprobación inicial.

3.  O 19 de decembro do 2018 a arquitecta municipal emite informe en senso favorable á aprobación provisional do PEID e
conseguinte remisión á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo para a emisión de informe preceptivo, previo a
aprobación definitiva.

4. O 17 de xaneiro do 2019 (R.E. Nº 201990000000146) recíbese no Concello requirimento de documentación adicional de
Augas de Galicia para a emisión do informe sectorial correspondente. O 18 de xaneiro do 2019 (R.S. Nº 201900400000050)
dáse traslado deste requirimento aos promotores do Plan.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                         Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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5. O 23 de xaneiro do 2019 (R.E. Nº 004/54) preséntase polos promotores do Plan informe de Unión Fenosa.

6. O 14 de febreiro  do  2019 (R.E.  Nº  004/127)  Pablo  Albor  Segade presenta  “Anexo 1  ao Plan Especial  de  Infraestructuras  e
Dotacións. Milladoiro. Ames. A requirimento de Augas de Galicia” a efectos de atender a esixencia do devandito organismo referida no
parágrafo 4º.

7. O 28 de febreiro do 2019 (R.E. Nº 004/165)  Pablo Albor Segade presenta o derradeiro “Documento para aprobación provisional” do
PEID, datado en febreiro do 2019, no que contense as subsanacións requiridas no informe xurídico emitido no seu día para aprobación
inicial.

III.- Consideracións legais

Como referiuse nos antecedentes, durante o trámite de información pública trala aprobación inicial do PEID, por unha banda, non
consta a presentación de alegacións e, por outro lado, recibíronse informes das Administracións con competencias na materia de
Montes, Patrimonio Cultural, Telecomunicacións. E non se recibiron os correspondentes a Urbanismo e Delegación del Gobierno, mais
en ambos casos transcorreu o prazo de tres meses para a súa emisión (segundo preceptúa o art.186.1 b) RLSG para o primeiro, e art.
22.1 d) da Lei 39/15 para o segundo) tendo como consecuencia que enténdese emitido con carácter favorable o primeiro, e que debe
proseguir o procedemento par a o segundo.

Tamén no caso do informe na materia de Augas transcorreu o citado prazo de tres meses do art. 186.1 b) RLSG para a súa emisión. O
devandito informe recibiuse no Concello transcorrido con creces o devandito prazo e a falta da emisión do informe en prazo ten por
consecuencia a prosecución do procedemento. Mais cómpre atender ao requirido polo devandito organismo, tendo en conta que hai
marxe temporal para a a achega polo promotor do requirido por Augas de Galicia antes do trámite de aprobación definitiva do PEID, ao
proceder con carácter previo un trámite de aprobación provisional municipal e conseguinte informe autonómico do órgano competente
en materia de urbanismo por prazo de dous meses.

En conclusión polo que no que aos informes sectoriais respecta, pódese continuar procedemento o que supón o sometemento do
PEID a aprobación provisional.

Noutro orde de cousas, cómpre apuntar que no derradeiro exemplar de PEID presentado “documento para aprobación provisional”
datado en febreiro do 2019 hai un cambio nun dos promotores da actuación ao inicio do procedemento polo falecemento de Marcelina
Picón Brea,  quedando igual  os  outros  dous  promotores  e  herdeiros  desta:  Nieves  e  José Ramón Segade Picón,  achegando a
correspondente documentación sucesoria acreditativa da súa condición.

Polo demais,  o devandito exemplar  do PEID de febreiro do 2019 contén as subsanacións as deficiencias apuntadas no informe
xurídico emitido no seu día para a aprobación inicial do Plan Especial, polo que procede o seu sometemento a aprobación provisional.

A tal  efecto,  dispón o art.  75 e)  LSG que a aprobación de plans especiais non previstos no plan xeral  e de plans especiais  de
protección que conteñan a ordenación detallada do solo urbano consolidado, cal  é o caso, requirirá a previa emisión do informe
preceptivo e vinculante no que se refira ao control da legalidade e á tutela dos intereses supramunicipais, así como ao cumprimento
das determinacións establecidas nas Directrices de ordenación do territorio e dos plans territoriais e sectoriais. 

Para estes efectos,  o  órgano municipal  competente aprobará provisionalmente  o  contido  do plan coas modificacións  que sexan
pertinentes e someterallo, co expediente completo debidamente dilixenciado, ao órgano competente en materia de urbanismo para o
seu informe preceptivo, que deberá ser emitido no prazo de dous meses, contados desde a entrada do expediente completo no rexistro
da consellaría. Transcorrido este prazo sen que se comunicase o informe solicitado, poderá continuarse a tramitación do plan.

Polo exposto, proponse á Xunta de Goberno Local por delegación da Alcaldía en virtude do disposto no art. 21.1 j) e Decreto de
delegación 480/2016, a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Aprobar provisionalmente o Plan Especial de Dotacións e Infraestruturas, PEID, “documento para aprobación provisional”
datado en febreiro do 2019, PEID con destino á implantación dun dotacional privado en solo rústico apto para urbanizar, planeamento
promovido por Nieves e José Ramón Segade Picón e redactado polos arquitectos Aurelio Outeiriño Fernández (col. 32003) e Alberto
de Paula Prieto (col.252720).

Segundo.- Someter o expediente completo debidamente dilixenciado á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo para a
emisión do informe preceptivo e vinculante do art.75 e) LSG con carácter previo á aprobación definitiva do PEID.

Terceiro.- Notifíquese aos titulares catastrais dos terreos afectados que constan no expediente administrativo, incluído o Ministerio de
Hacienda por haber una finca en investigación, e calquera outro interesado que figure no expediente.

Asesoría xurídica de urbanismo
Susana Ares Gómez
Asinado dixitalmente “

Á vista do que antecede e dos informes favorables transcritos no corpo deste acordo, a Xunta de
Goberno Local,  por unanimidade dos seus membros presentes,  previa delegación da Alcaldía
(decreto 480/2016) adopta os seguintes acordos:

Primeiro.-  Aprobar  provisionalmente  o Plan  Especial  de  Dotacións  e  Infraestruturas,  PEID,
“documento  para  aprobación  provisional”  datado  en  febreiro  do  2019,  PEID  con  destino  á
implantación dun dotacional privado en solo rústico apto para urbanizar, planeamento promovido
por  Nieves  e  José  Ramón  Segade  Picón e  redactado  polos  arquitectos  Aurelio  Outeiriño
Fernández (col 32003) e Alberto de Paula Prieto (col.252720).

Segundo.-  Someter  o  expediente  completo,  debidamente  dilixenciado,  á  Dirección  Xeral  de
Ordenación do Territorio e Urbanismo para a emisión do informe preceptivo e vinculante do art.75
e) LSG con carácter previo á aprobación definitiva do PEID.
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Terceiro.- Notificar aos titulares catastrais dos terreos afectados que constan no expediente
administrativo, incluído o  Ministerio  de Hacienda  por  haber  una finca en investigación,  e
calquera outro interesado que figure no expediente.

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

PUNTO SEXTO.- RECURSO DE REPOSICIÓN  PRESENTADO FRONTE AO ACORDO DE
XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 RELATIVO Á EXECUCIÓN
PLAN  ESPECIAL  DE  DOTACIÓNS  E  INFRAESTRUTURAS  (PEID)  PARA  DOTACIÓN
ESCOLAR NO MILLADOIRO POLO PROCEDEMENTO DE TAXACIÓN CONXUNTA.

Expediente: 2018/213/000006 

O  27  de  decembro  do  2012  aprobouse  polo  Pleno  o  Plan  Especial  de  Dotacións  para
implantación dun dotacional educativo, PEID en adiante, ao abeiro da anterior Lei 9/2002 de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, no que se fixa como sistema
de actuación o de expropiación.

O 26 de xullo do 2018, a Xunta de Goberno Local adoptou acordo de aprobación inicial do
proxecto de expropiación polo procedemento de taxación conxunta para execución do Plan
Especial  referido no anterior  parágrafo,  redactado polo arquitecto Isidro López Yáñez e a
enxeñeira técnica agrícola Beatriz Blanco Lois e datado o 5 de xullo do 2018.

No mesmo acto, acordouse someter o devandito documento a información pública polo prazo
dun  mes,  para  que  aquelas  persoas  que  puideran  resultar  interesadas  formulen  as
observacións  e  reclamacións  que  xulguen  convenientes,  en  particular  no  que  atinxe  á
titularidade ou valoración dos seus respectivos dereitos.

A información  pública  efectuouse  mediante  a  inserción  de  anuncios  no  Diario  Oficial  de
Galicia Nº 153 do 10 de agosto e no xornal La Voz de Galicia do 9 de agosto do 2018, así
coma no portal de transparencia do Concello.

Á par, notificouse individualmente as taxacións a aquelas persoas que constan no expediente
como titulares  de bens ou dereitos,  así  como ao Ministerio  Fiscal  no que atinxe a  dúas
parcelas de propietario descoñecido, notificacións que se fixeron mediante traslado literal da
correspondente folla de aprecio e da proposta de fixación dos criterios de valoración, para
que puideran formular alegacións no prazo dun mes, contado a partir da data de notificación.

No BOE do 25 de setembro do 2018 publicouse anuncio de notificación, para emprazar aos
interesados aos que non se puido practicar notificación persoal.

Durante  o  prazo  de  información  pública  presentaronse  observacións/reclamacións  polos
interesados/as.

O 29 de novembro do 2018 a Xunta de Goberno Local adoptou acordo polo que, entre outros
extremos, desestímanse as alegacións presentadas polos motivos recollidos no acordo,  e
apróbase  definitivamente  o  expediente  de  expropiación  polo  procedemento  de  taxación
conxunta do Plan Especial de Dotacións para equipamento escolar no Milladoiro, promovido
de  oficio  polo  Concello,  en  base  ao  derradeiro  documento  do  proxecto  de  expropiación
redactado polo arquitecto Isidro López Yáñez e a enxeñeira técnica agrícola Beatriz Blanco
Lois, de data 14 de novembro do 2018 e  fíxase como xustiprezo o recollido no devandito
proxecto.

Nas datas  4, 7 e 15 de xaneiro do 2019 (r.e. n. 201900100000030, 201900100000000116 e
201900000000282 respectivamente) os/as seguintes interesados/as manifestan por escrito
desconformidade coa valoración :

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                         Telf: 981 883 002
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Figura no expediente informe da asesora xurídica de urbanismo, Susana Ares Gómez, do teor
literal seguinte:

ASUNTO: Proxecto de expropiación procedemento de taxación conxunta.
Execución do PEID para dotación escolar no Milladoiro.
TRÁMITE: Inadmisión recurso de reposición, remisión ao Xurado de Expropiación de Galicia e inicio de actuacións para a inscrición
rexistral.
EXPEDIENTE: 2018/213/000006 

INFORME

I.- Normativa aplicable

- Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, LSG.
- 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.
- Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
- RD 1093/97, do 4 de xullo, polo que apróbanse as normas complementarias ao Regulamento para a execución da Lei Hipotecaria
sobre inscrición no Rexistro da Propiedade de actos de natureza urbanística.
- Ley y reglamento de expropiación forzosa.

II.- Antecedentes e consideracións legais

1.  O 26  de xullo  do  2018,  a  Xunta  de  Goberno  Local  adoptou  acordo de  aprobación  inicial  do  proxecto  de  expropiación  polo
procedemento de taxación conxunta para execución do Plan Especial referido no anterior parágrafo, redactado polo arquitecto Isidro
López Yáñez e a enxeñeira técnica agrícola Beatriz Blanco Lois e datado o 5 de xullo do 2018.

No mesmo acto, acordouse someter o devandito documento a información pública polo prazo dun mes, para que aquelas persoas que
puideran resultar  interesadas formulen as observacións e reclamacións que xulguen convenientes,  en particular  no que atinxe á
titularidade ou valoración dos seus respectivos dereitos.

Durante  o  prazo  de  información  pública  presentáronse  observacións/reclamacións  polos  seguintes  interesados (alegacións  que,
cómpre apuntar, só versan sobre a valoración contida no proxecto de expropiación, amosando desconformidade coa mesma):

Interesado NIF Parcela

- Alegantes: Rogelio Pena González e María 
Mercedes Pena González

- Rexistro: Manuel Pena Santomil e María 
González Bustelo.

33.197.575-L

33.202.100-J

33.027.406-G

33.034.369-K

15002A515014340000BS  e
15002A515014350000BZ

Rexistrais 39891 e 39893
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Fernando Bustelo Pena 33.213.428-W 15002A515014070000BA

Rexistral 39841

- Alegantes: Manuel Barreiro Boga (Manuela 
Barreiro Boga e José Ramón Barreiro Boga)

- Rexistral: María Boga Ríos.

33.215.452-W

33.175.657-C

15002A515014100000BA

Rexistral 39845

Josefina Fernández González 33.162.849-T 15002A515014110000BB

Rexistral 39847

Carlos Bustelo Ríos 33.197.853-K 15002A515014120000BY

Rexistral 39849

- Alegantes: Mª. del Carmen Codesido Sixto.

- Rexistral: Alfredo Costoia Fernández.

33.201.391-V

33.183.313-V

15002A515014330000BE

Rexistral 39889

María Mercedes Blanco Louzao 33170351-G 15002A515014080000BB

Rexistral 39843
Carmen Alcira Blanco Louzao 33170352-M

3.  O 29 de novembro do 2018 a Xunta de Goberno Local adoptou acordo polo que,  entre outros extremos, desestímanse as
alegacións  antes  relacionadas  polos  motivos  nel  expostos, e  aproba  definitivamente  o  expediente  de  expropiación  polo
procedemento de taxación conxunta do Plan Especial de Dotacións para equipamento escolar no Milladoiro, promovido de oficio
polo Concello, en base ao derradeiro documento do proxecto de expropiación redactado polo arquitecto Isidro López Yáñez e a
enxeñeira técnica agrícola Beatriz Blanco Lois de data 14 de novembro do 2018 e fixar como xustiprezo o recollido no devandito
proxecto. 

4. O 4, 7 e 15 de xaneiro do 2019 (R.E. Nº 201900100000030, 201900100000000116 e 201900000000282 respectivamente)
manifestan por escrito desconformidade coa valoración  os seguintes interesados:

Interesado NIF Parcela

- Recorrentes: Rogelio Pena González e 
María Mercedes Pena González

- Rexistro da propiedade: Manuel Pena 
Santomil e María González Bustelo.

33.197.575-L

33.202.100-J

33.027.406-G

33.034.369-K

15002A515014340000BS  e
15002A515014350000BZ

Rexistrais 39891 e 39893

Recorrente e propietario Rexistro da 
propiedade: Fernando Bustelo Pena.

33.213.428-W 15002A515014070000BA

Rexistral 39841

- Recorrentes: Manuel Barreiro Boga 
(Manuela Barreiro Boga e José Ramón 
Barreiro Boga)

- Rexistro da propiedade: María Boga Ríos.

33.215.452-W

33.175.657-C

15002A515014100000BA

Rexistral 39845

Recorrente e propietaria Rexistro da 
propiedade: Josefina Fernández González

33.162.849-T 15002A515014110000BB

Rexistral 39847

Recorrente e propietario Rexistro da 
Propiedade: Carlos Bustelo Ríos

33.197.853-K 15002A515014120000BY

Rexistral 39849

- Recorrentes: Mª. del Carmen Codesido 
Sixto.

33.201.391-V 15002A515014330000BE
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- Rexistro da propiedade: Alfredo Costoia 
Fernández.

33.183.313-V

Rexistral 39889

Escrito que amosa desconformidade coa 
valoración establecida no expediente aprobado:
María Mercedes Blanco Louzao

33170351-G 15002A515014080000BB

Rexistral 39843 

Escrito que amosa desconformidade coa 
valoración establecida no expediente aprobado:
Carmen Alcira Blanco Louzao

33170352-M

Cómpre apuntar que, os escritos presentados polos seis primeros interesados relacionados no cadro coma recorrentes cualifícanse por
estes como “recurso de reposición por desacordo coas valoracións”, máis atendendo ao disposto no art. 115.2 da Lei 39/15, do escrito
presentado aínda que nomeado polos recorrentes como tal recurso, do seu contido dedúcese que trátase dun escrito polo que amosan
desconformidade coas valoracións, polo que, non contendo outros argumentos e por razón de especificidade, procedería dar traslado
de todas elas, xunto co expediente e as follas de aprecio impugnadas, ao Xurado de expropiación de Galicia para efectos de fixar o
xusto prezo.

O resto de propietarios/interesados que non formularon oposición á valoración entendese aceptada a que se fixo no acto aprobatorio
do expediente, entendendo nestes casos determinado o xusto prezo definitivamente e de conformidade.

▪ Noutro orde de cousas,  ao adquirir  firmeza o acordo de aprobación definitiva do proxecto de expropiación, procede a inscrición
rexistral  das  parcelas  nos  termos  contidos  na  lexislación  estatal  e  a  instar  do  Catastro  a  actualización  da  súa configuración  e
titularidade segundo preceptúa o art. 118.9 LSG.

Concretamente,  para proceder  a inscrición rexistral  das parcelas,  formalizaranse as actas de ocupación e pago/consignación ou
depósito previo segundo corresponda como documentos complementarios ao título inscribible dos arts. 24.2 e 25 do RD 1093/97.

▪ Polo exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Inadmitir os escritos presentados como recurso de reposición procedendo a tramitalos como escritos polos que formúlase
oposición á valoración establecida no expediente de expropiación aprobado definitivamente o 29 de novembro do 2018, expediente de
expropiación polo procedemento de taxación conxunta do Plan Especial de Dotacións para dotación escolar no Milladoiro, promovido
de oficio polo Concello, en base ao proxecto de expropiación redactado polo arquitecto Isidro López Yáñez e a enxeñeira técnica
agrícola Beatriz Blanco Lois de data 14 de novembro do 2018.

As razóns para a inadmisión dos escritos presentados como recursos de reposición e a súa tramitación como escritos de oposición á
valoración establecida no expediente de expropiación forzosa aprobado definitivamente en sesión de Xunta de Goberno Local do 29 de
novembro do 2018, figuran contidos no corpo deste informe.

Segundo.- Trasladar o expediente de expropiación e as follas de aprecio impugnadas ao Xurado de Expropiación de Galicia aos
efectos de fixar o xusto prezo.

No caso dos propietarios/interesados que non formularon oposición á valoración enténdese determinado o xusto prezo definitivamente
e de conformidade.

Terceiro.- Proceder á inscrición rexistral das parcelas, coa adquisición de firmeza do acto aprobatorio de expediente, a cuxo efecto
formalizaranse  as  actas  de  ocupación  e  pago/consignación  ou  depósito  previo  segundo  corresponda  como  documentos
complementarios ao título inscribible dos arts. 24.2 e 25 do RD 1093/97.

Cuarto.- Facultar ao alcalde para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a mellor execución do acordado.

Asesoría xurídica de urbanismo
Susana Ares Gómez
(Asinado dixitalmente)

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

Primeiro.- Inadmitir os escritos presentados como recursos de reposición  procedendo a
tramitalos como escritos polos que se formula oposición á valoración establecida no expediente de
expropiación aprobado definitivamente en Xunta de Goberno Local do 29 de novembro do 2018,
expediente  de  expropiación  polo  procedemento  de  taxación  conxunta  do  Plan  Especial  de
Dotacións para dotación escolar no Milladoiro,  promovido de oficio polo Concello,  en base ao
proxecto de expropiación redactado polo arquitecto Isidro López Yáñez e a enxeñeira técnica
agrícola Beatriz Blanco Lois, de data 14 de novembro do 2018. 

As  razóns para  a inadmisión dos escritos presentados como recursos de reposición e  a  súa
tramitación como escritos de oposición á valoración establecida no expediente de expropiación
forzosa aprobado definitivamente en sesión de Xunta de Goberno Local do 29 de novembro de
2018, figuran contidos no informe da asesora xurídica de urbanismo, que figura transcrito no corpo
deste acordo.

Segundo.- Trasladar o expediente de expropiación e as follas de aprecio impugnadas ao Xurado
de Expropiación de Galicia aos efectos de fixar o xusto prezo. 

18



No caso dos propietarios/interesados que non formularon oposición á valoración enténdese
determinado o xusto prezo definitivamente e de conformidade.

Terceiro.- Proceder á inscrición rexistral das parcelas, coa adquisición de firmeza do acto
aprobatorio  de  expediente,  a  cuxo  efecto  formalizaranse  as  actas  de  ocupación  e
pago/consignación  ou  depósito  previo  segundo  corresponda  como  documentos
complementarios ao título inscribible dos arts. 24.2 e 25 do RD 1093/97.

Cuarto.- Facultar ao alcalde para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a mellor
execución do acordado.

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás doce horas, estendéndose a
presente acta, que asina o señor presidente, do que certifico.

O alcalde A secretaria

José M. Miñones Conde Rosa Ana Prada Queipo

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                         Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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