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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 9/2019 DO PLENO  REALIZADA O DÍA 18-
10-2019 
 
Na casa consistorial do Concello de Irixoa (A Coruña), sendo as trece horas e trinta e cinco 
minutos do día dezaoito de outubro de dous mil dezanove reúnense, en primeira convocatoria, 
os membros do Pleno da corporación relacionados seguidamente, presididos polo alcalde e 
asistidos do secretario titular, Alejandro Alonso Figueroa, que dou fe do acto.  
 
ASISTENTES 
Alcalde:     Antonio Deibe Sanmartín (PP) 
Concelleiros:    Lucía Abeal Fuentes (PP) 
    Sergio Nicolás Boado Seoane (BNG) 
    María José Cal Álvarez (PSdeG-PSOE) 
    Ramón José Dopico Martínez (PP) 
    Juan Manuel Freire Golpe  (PP) 
   José Otero López  (PP) 
   Remigio Pérez Bao (PP) 
   José Ángel Roca Díaz  (PP) 
AUSENTES 
 Ningún  
 

En relación á asistencia puntualizar que o sr. Pérez Bao incorpórase á sesión no momento in-
dicado no punto 2 e o sr. Roca Díaz retírase da sesión no momento indicado no punto 3. 
 
A sesión é aberta pola Presidencia ao obxecto de proceder ao exame, debate e votación dos 
asuntos da seguinte 
 

ORDE DO DÍA  
 

 
1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR DO 25-9-2019. Pola Presidencia 
pregúntase se algún membro desexa formular algunha observación ou proposta de rectifica-
ción á redacción da acta da sesión anterior; non se formula ningunha alegación polo que, en 
virtude do establecido no art. 91.1 do R.O.F (Real decreto 2568/1986), se declara aprobada a 
acta da sesión ordinaria de 25-9-2019. 
 
2. SORTEO FORMACIÓN DE MESAS ELECCIÓNS XERAIS DO 10-11-2019. Dáse conta 
do Real Decreto 551/2019, do 24 de setembro, de convocatoria de eleccións xerais para o vin-
deiro 10-11-2019. En consecuencia, en aplicación do art. 26 da Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
xuño, do Réximen Electoral Xeral, corresponde ao concello a formación das mesas electorais 
do municipio mediante sorteo plenario público.  
 
Preventivamente os membros do Pleno Municipal, por unanimidade, acordan elexir por mesa 
9 electores máis dos previstos como titulares e suplentes, en calidade de suplentes reservas, en 
previsión de que resultara imposible notificar a algúns deles ou resultaran excusados pola 
Xunta Electoral; nestes supostos os correspondentes reservas substituirán aos titulares ou sup-
lentes excusados pola súa orde, sen dar lugar a desprazamentos na orde de titulares e suplentes 
de cada mesa, incluso podendo optar a outros cargos non específicamente sinalados (exemplo: 
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reserva de presidente para vogal, vogal para presidente se conta con titulación adecuada, etc.), 
co obxecto de deixar completa a formación da mesa e non dar lugar a novos sorteos plenarios. 
 
Durante a realización do sorteo, sendo as 13:54 horas, incorpórase á sesión o sr. Pérez Bao. 
 
A elección dos membros de cada mesa (titulares, suplentes e reservas) prodúcese mediante 
sorteo por programa informático (INE - Conoce), aplicadas ás correspondentes listas de elec-
tores aptos para vogais e presidentes; de todo o proceso obtívose o seguinte resultado: 
 
  Sección 1ª  Mesa A (Ambroa) 
 

TITULARES   NºELECTOR 
Presidente: ÓSCAR ABELLA CORTÉS   A0013 
1º Vogal: MARÍA CARMEN VIDAL PEREIRO   A0303 
2º Vogal: PATRICIA ALLEGUE CABANAS   A0014 
SUPLENTES 
1º de Presidente: LAURA BONOME VIÑAS   A0039 
2º de Presidente: ANTONIO VÁZQUEZ MONTES   A0287 
1º de 1º Vogal: MARÍA JOSÉ LÓPEZ PORCA  A0156 
2º de 1º Vogal: MARÍA ISABEL SAR OLIVEIRA   A0283 
1º de 2º Vogal: ÁNGEL LÓPEZ FERNÁNDEZ  A0150 
2º de 2º Vogal: ANTONIO BOADO BARRAL  A0034 
SUPLENTES RESERVAS 
De Presidente: ANA RODRÍGUEZ CRESPO  A0241 
 ALBERTO RAMÓN DACAL IGLESIAS  A0083 
 EVA MAGDALENA VARELA CAMPOS  A0280 
De 1º Vogal: MARÍA JOSÉ LÓPEZ PORCA  A0156 
 AINANA SÁNCHEZ REGUEIRA  A0257 
 JUAN MANUEL ORJALES DÍAZ  A0200 
De 2º Vogal: ÁNGEL LÓPEZ FERNÁNDEZ  A0150 
 MARÍA CATALINA GERMADE MEDÍN  A0117 
 MARÍA EVA LÓPEZ LÓPEZ  A0152 
 
 Sección 1ª  Mesa  B  (Irixoa) 
 

TITULARES 
Presidente: PAULA CRESPO FERNÁNDEZ  B0068 
1º Vogal LANS MARTÍNEZ FAGIL  B0193 
2º Vogal JULIO VARELA VIDAL  B0314 
SUPLENTES 
1º de Presidente: ROSA MARÍA RAMOS MARTÍNEZ  B0260 
2º de Presidente: ÓSCAR VARELA SORIANO  B0313 
1º de 1º Vogal: MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEREIRA  B0124 
2º de 1º Vogal: MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ VIDAL  B0111 
1º de 2º Vogal: MONTSERRAT DIZ CASTRO  B0090 
2º de 2º Vogal: MERCEDES VÁZQUEZ QUINTIÁN  B0320 
 

SUPLENTES RESERVAS 
De Presidente: MANUEL SANTAMARIÑA RUIZ DE LEÓN B0292 
 DULCE MARINA CALVO CASTRO  B0048 



 

   CONCELLO DE IRIXOA (A CORUÑA)  

   
  

 

Pleno extraordinario 18-10-2019: 3/8 

 MARÍA ELENA LÓPEZ GARCÍA  B0161 
De 1º Vogal: MARÍA BELÉN IGLESIAS SEOANE  B0141 
 JOSÉ CAL LENCE  B0041 
 MARÍA ISABEL CAL LÓPEZ  B0042 
De 2º Vogal: MANUEL DEL OLMO RECHE  B0201 
 ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ  B0133 
 PEDRO MANUEL DEIBE RODRÍGUEZ  B0073 
 
 Sección  1ª  Mesa  C  (Mántaras) 
 

TITULARES 
Presidente: JESÚS ÁNGEL BARRAL RIVERA  C0012 
1º Vogal: FELICITAS ALVARIÑO RODRÍGUEZ  C0006 
2º Vogal: JAVIER GUERRA MARRERO  C0113 
SUPLENTES 
1º de Presidente: ADRIÁN LAGE GÓMEZ  C0116 
2º de Presidente: SANDRA MARÍA PLATAS LÓPEZ  C0210 
1º de 1º Vogal: LIDIA MARÍA BRETÓN GUERRA  C0023 
2º de 1º Vogal: MARGARITA LUCÍA LÓPEZ PÉREZ  C0144 
1º de 2º Vogal: MARÍA DEL CARMEN PAREDES BARRAL C0194 
2ºde 2º Vogal:  M. PLACERES LORENZO SEIJAS  C0151 
 

SUPLENTES RESERVAS 
De Presidente: EVA GOLPE ACUÑA  C0096 
 MARÍA TERESA LAGE OTERO  C0119 
 LIDIA OTERO RODRÍGUEZ  C0190 
De 1º Vogal: ROBERTO ESPIÑEIRA PAZOS  C0068 
 MARÍA DORINDA FREIRE OTERO  C0087 
 ANA MARÍA RODRÍGUEZ REY  C0223 
De 2º Vogal: MANUEL CANDAMIO FREIRE  C0047 
 JOSÉ ÁNGEL BOUZÓN LÓPEZ  C0018 
 MANUEL ÁNGEL VÁZQUEZ GOLPE  C0239 
 
 Sección 1ª  Mesa  D  (Verís) 
 

TITULARES 
Presidente: IVÁN GARCÍA PÉREZ  D0105 
1º Vogal: VIRTUDES MARTÍNEZ MIRAGAYA  D0165 
2º Vogal: LUCÍA PÉREZ SANJURJO  D0211 
SUPLENTES 
1º de Presidente: GEMA ANAIS BUYO COLLAZO  D0029 
2º de Presidente: MARÍA FLORES MOLDES TEIJO  D0172 
1º de 1º Vogal: JOSÉ MARTÍNEZ GÓMEZ  D0163 
2º de 1º Vogal: MIGUEL ÁNGEL FONTE FEAL  D0096 
1º de 2º Vogal: MARÍA ISABEL TIZÓN MARTÍNEZ  D0281 
2º de 2º Vogal: FRANCISCO FERNÁNDEZ PÉREZ  D0091 
 

SUPLENTES RESERVA 
De Presidente: RUBÉN GARCÍA PÉREZ  D0106 
 MARÍA JOSEFA MAROÑO VIDAL  D0158 
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 LYDIA VÁZQUEZ VARELA  D0298 
De 1º Vogal: LUCÍA FERNÁNDEZ MOSQUERA  D0090 
 ANTONIO FREIRE SANJURJO  D0099 
 ADRIÁN RAMOS GOLPE  D0225 
De 2º Vogal JOSÉ ANTONIO COUCEIRO YÁÑEZ  D0055 
 RAMÓN GARCÍA RODRÍGUEZ  D0107 
 JOSEFINA SÁNCHEZ ESPIÑEIRA  D0254 
 
3. MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 12 DA TAXA DO SUBMINISTRO 
MUNICIPAL DE AUGA: APROBACIÓN PROVISIONAL. A continuación dáse conta da 
Memoria-proposta da Alcaldía, o estudo económico que xustifica o expediente, así como do 
informe de Secretaría-Intervención-Tesourería (favorable). 
 
A sra. Cal (PSdeG-PSOE) anuncia o seu voto en contra.  
 
Indica o sr. alcalde (PP) que as cotas actuais son baixas e que para as familias vai supoñer 
poucos céntimos de suba ao mes, tanto en vivendas como en locais e explotacións. 
 
Tras o debate, por medio de votación ordinaria con resultado de maioría absoluta de 7 votos 
favorables e 2 en contra (sres. Boado e Cal), declárase aprobado o seguinte acordo: 
 
1. Aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza fiscal nº 12 da taxa de abastece-
mento domiciliario de auga potable, relativa ao incremento de cotas anuais do art. 6, tal e co-
mo se trasncribe no anexo deste acordo (modificación en cursiva). 
 
2. Exporase ao público o presente expediente polo prazo de 30 días hábiles a efectos de rec-
lamacións conforme ó establecido nos arts. 17 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
abril (Texto Refundido da Lei de Facendas Locais). En caso de non presentarse reclamacións 
elevarase o presente acordo automáticamente a definitivo. 
 
3. Tras a aprobación definitiva do expediente procederase á publicación no BOP do novo tex-
to da ordenanza para o coñecemento xeral e a súa entrada en vixencia, con eficacia que com-
ezará o 1-1-2020. 
 

ANEXO 

ORDENANZA FISCAL Nº 12 :Taxa do subministro municipal domiciliario de auga pot-
able  

Artigo 6.º .-Cota tributaria.  

A presente taxa determinará a súa cota mediante o seguinte cadro:  

1. Tramo de consumo ata 200 m3/semestre (funciona como mínimo de liquidación):  

a) Vivendas: 30,00 euros.  

b) Resto de locais e explotacións: 35,00 euros.  

2. Tramo de consumo ata 500 m3/semestre en explotacións agropecuarias (funciona como 
mínimo de liquidación): 60,00 € 
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3. Tramo de consumo que excede o mínimo de liquidación (200 e 500 m3/semestre, para usua-
rios en xeral e explotacións agropecuarias respectivamente, en adiante): 

a) Vivendas ou explotacións agropecuarias: 0,5 euros/m3.  

b) Resto de locais e explotacións: 0,6 euros/m3.  

3. Cota de conexión: 30,00 euros.  

4. Traballos de enganche (según tramo e cando os realice o concello): 600 euros ata 50 m, 750 
€ entre 50 e 75 m e 900 € entre 75 e 100 ml; para enganches de máis de 100 ml farase un es-
tudo específico e comunicarase un presuposto previo aos efectos de posible aceptación. 

5. Cota de baixa: 60,00 euros.  

En caso de coincidencia de varios usos no mesmo local ou edificio computarase como uso o 
de tarifa máis alta.  

Sobre estas taxas aplicaranse os correspondentes tributos obrigatorios de consumo: IVE, etc.  

DISPOSICIÓN FINAL 
A modificación da presente ordenanza, aprobada por acordo plenario do 18-10-2019, en-

trará en vigor dende o día seguinte da data da súa publicación íntegra no BOP, aplicándose 

con eficacia a partir do 1-1-2020. 

 
Rematado o presente asunto, e antes de iniciarse o seguinte, sendo as 14:40 horas, abandona a 
sesión o sr. Roca Díaz. 
 
4. MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 3 DA TAXA DE EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTOS: APROBACIÓN PROVISIONAL. Dáse conta da Memoria-proposta da Al-
caldía, sen necesidade do estudo económico xustificativo, así como do informe de Secretaría-
Intervención-Tesourería (favorable). 
 
Tras un breve debate, por medio de votación ordinaria con resultado de unanimidade de 8 vo-
tos favorables, declárase aprobado o seguinte acordo: 
 
1. Aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza fiscal nº 3 da taxa pola expedición 
de documentos administrativos, relativa á non suxeición dos documentos automatizados xera-
dos pola sede electrónica (modificación en cursiva). 
 
2. Exporase ao público o presente expediente polo prazo de 30 días hábiles a efectos de rec-
lamacións conforme ó establecido nos arts. 17 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
abril (Texto Refundido da Lei de Facendas Locais). En caso de non presentarse reclamacións 
elevarase o presente acordo automáticamente a definitivo. 
 
3. Tras a aprobación definitiva do expediente procederase á publicación no BOP do novo tex-
to da ordenanza para o coñecemento xeral e a súa entrada en vixencia e eficacia, que com-
ezarán ao día seguinte da publicación. 
 

ANEXO 
ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
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Artigo 2- Feito impoñible 
Engádes un parágrafo 4 co seguinte texto literal:  
 

4. Non estará suxeita a esta taxa a tramitación de documentos e expedientes na sede 

electrónica do concello, agás que polo seu contido teñan aparellada unha taxa ou tarifa es-

pecífica, en especial non estarán suxeitos a tributación os seguintes trámites: 

- certificados e volantes de empadroamento. 

- certificados e informes de datos individualizados dos padróns, matrículas, censos e outros 

documentos tributarios e de ingresos públicos. 

- recibos de presentación no rexistro electrónico da Administración. 

- certificados de actas e acordos municipais, así como a notificación dos mesmos. 

- actos de trámite e administrativos sobre requirimento de emenda de defectos, así como in-

formación relativa á duración do procedemento e o sentido do silencio administrativo. 

- intercambio de información, documentación e certificación con outras administracións, en-

tidades e institucións públicas. 

- outros de carácter similar. 
 

Disposición final 
A presente ordenanza fiscal, aprobada orixinariamente por acordo plenario do 7-9-1989, 

modificada por acordos do 29-10-2004, do 20-12-2007, do 31-10-2012, do 31-5-2013, e na 

presente modificación por acordo plenario do 18-10-2019, entrará en vigor e será de plena 

aplicación, en canto a tal modificación, con data do día seguinte ao da súa publicación no 

BOP, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.  

 
5. REGULARIZACIÓN CATASTRAL DO VIARIO MUNICIPAL NO ENTORNO DA 
PARCELA 01500300NH79B0001LJ EN LOUSADA (VERÍS): CONFORMIDADE DE 
JORGE VIDAL SEIJO. Dáse conta do escrito de cesión dos terreos de uso público en Lousa-
da (Verís), de rexitro de entrada nº 1311 do 23-9-2019 asinado por Jorge Vidal Seijo, en nome 
da sociedade de gananciales do matrimonio que forma con María Jesús Pico Pico. Analízase o 
informe técnico-xurídico sobre o asunto, así como o interese público na regularización cata-
stral do viario público na zona. 
 
A referencia catastral do inmoble afectado pola cesión e a seguinte: 
001500300NH79B0001LJ, parcela urbana con 431 m2 de superficie e 169 m2 de superficie 
construída. 
 

A calificación urbanística da parcela é de solo de núcleo rural histórico tradicional, segundo o 
PXOM-Irixoa. O uso público do terreo cedido vense realizado de xeito habitual, permanente e 
ininterrompido nun período de máis de 30 anos. 
 
Con data do 29-7-2019 o Pleno adoptou o seguinte acordo:  
 

1. Iníciase o expediente para regularizar a situación do viario municipal existente dentro da parcela de 
referencia catastral 001500300NH79B0001LJ, outorgándolle aos titulares catastrais (María Jesús Pico 
Pico e Joge Vidal Seijo) un prazo de 15 días hábiles para que presenten ale-gacións ou documentación 
xustificativa 
 

2.  Unha vez que se teña constancia da posición dos citados titulares, previos os informes técnicos e 
xurídicos pertinentes, procederase a declarar a regularización da situación da parcela e viario, co ob-
xecto de que o catastro reflicta a realidade física. 
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O sr. Boado (BNG) indica que é preciso regularizar a esquina do inicio do acceso, xa que 
senón a pista queda sen entrada pública. 
 
O sr. alcalde (PP) atende a indicación do sr. Boado e tamén propón o inicio da regularización 
desta esquina. 
 
Tras o debate sométese o asunto a votación ordinaria, resultando aprobado, por unanimidade 
de 8 votos favorables, o seguinte acordo: 
 
1. O Concello de Irixoa acepta a doazón realizada por María Jesús Pico Pico e Jorge Vidal 
Seijo (matrimonio), en relación á regularización catastral do viario en Lousada (Verís), previa 
a correspondente segregación que se autoriza expresamente, co obxecto exclusivo da incorpo-
ración legal ao dominio público municipal: 
 

Referencia catastral: 001500300NH79B0001LJ (finca urbana residencial), da que se segrega 
na parte leste unha porción de 189 m2 aproximadamente, que dende fai tempo se ven dedican-
do a viario municipal e uso público, cos seguintes: 
Lindes                      Titulares                      
Norte: Ángel Deibe Porto (Herdeiros de) 
Sur: Concello de Irixoa (vía pública) 
Leste:  Concello de Irixoa (vía pública) 
Oeste: María Jesús Pico Pico e Jorge Vidal Seijo 
 

A doazón acéptase coa condición exposta polos doantes de que o concello realizará a xestión 
para a adecuada regularización catastral, asumindo toda a tramitación e os gastos que conleve. 
 
2. Facúltase ao sr. alcalde, Antonio Deibe Sanmartín, para a sinatura de calquera documento 
ou realización de calquera xestión necesaria para a formalización da doazón en escritura 
pública. 
 
3. Notificarase o presente acordo utilizando o modelo C-9985 dos establecidos polo concello. 
 
4. Iníciase o expediente para regularizar a situación do viario municipal existente dentro da 
parcela de referencia catastral 001500100NH79B0000MH, outorgándolle á comunidade titu-
lar catastral (Herdeiros de Ángel Deibe Porto) un prazo de 15 días hábiles para que presenten 
alegacións ou documentación xustificativa 
 
5.  Unha vez que se teña constancia da posición dos citados titulares, previos os informes 
técnicos e xurídicos pertinentes, procederase a completar a regularización da situación da par-
cela e viario, co obxecto de que o catastro reflicta a realidade física na zona. 
 
6. COÑECEMENTO DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DITADAS EN SETEMBRO DE 
2019. Dáse conta das resolucións dictadas pola Alcaldía no mes de setembro de 2019, repar-
tindo o secretario unha relación extractada das mesmas a cada corporativo asistente. Remi-
tiuse unha copia ás administracións estatal e autonómica. 
 
O Pleno queda enterado. 
 
Tamén se fai entrega a cada corporativo da copia da acta da Xunta de Goberno Local extraor-
dinaria do 11-10-2019. 
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Sendo as catorce horas e cincuenta e tres minutos, e non habendo máis asuntos que tratar, a 
Presidencia levanta a sesión da cal eu, Secretario, estendo a presente acta coa que dou fe da 
mesma. 
 
           O  SECRETARIO                                                           Visto e prace           
                                                                                                   O  ALCALDE  
 
 
 
 


