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CRONOLOXÍA DA TRAMITACIÓN MUNICIPAL CON RESPECTO AO 

PLAN INTEGRAL DA RESIDENCIA 
 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CONCELLO-XUNTA E ANTEPROXECTO DO 
CENTRO INTEGRAL DE SAÚDE 
 
- 4/XULLO/2017: A Xunta presenta un borrador de convenio e un anteproxecto do 
centro integral de saúde. O borrador de convenio propoñía varias premisas coas que o 
Concello non estaba de dacordo, entre outras, eximir do IBI dos centros sanitarios á 
Administracion autonómica sine die, cando a Lei marca como máximo catro anos. No 
anteproxecto pedía a tramitación urxente e a cesión de toda a parte pública do 
complexo ao Concello (como zonas verdes e viais), algo para o que era preciso 
modificar o PXOM. 
 
- 27/XULLO/2017: Resposta do Concello cun informe de Arquitectura e Urbanismo, 
que lle propón acollerse á denominada Lei Citröen, da propia Xunta, para proxectos de 
interese público de urxencia, o que axilizaría o proceso. Tamén se indica que, de 
pretender a cesión ao Concello da parte pública, sería preciso modificar o PXOM. 
Nesta mesma data, o Concello informou o anteproxecto do centro de saúde e pediulle a 
Cultura informe sobre o mesmo, dado que o edificio do Materno Infantil está protexido. 
 
- 31/XULLO/2017: Cultura da Xunta informa favorablemente o anteproxecto do centro 
de saúde, aclarando sen embargo que terá que informar tamén o proxecto de 
execución de licencia.  
 
- 12/SETEMBRO/2017: Novo borrador de convenio da Xunta, no que elimina o punto 
da urxencia e comunica a decisión de non ceder ao Concello a parte pública, só o 
mantemento. Deste xeito, non é preciso modificar o PXOM e o convenio deixa de ter 
carácter urbanístico, polo que pasa a tramitarse dende o servizo municipal de Fomento. 
 
- 23/OUTUBRO/17: Reunión da Alcaldesa e o Conselleiro de Sanidade para abordar e 
aclarar cuestións nas que non había acordo ata o momento co fin de continuar 
traballando no convenio. Posteriormente, houbo diversas conversas telefónicas, tanto 
entre a Alcaldesa e o Conselleiro, como entre os técnicos de ambas administracións. 
 
- 4/MAIO/2018: O Concello envía alegacións ao convenio (relacionadas con cuestións 
legais). 
 
- 14/AGOSTO/2018: A Xunta responde aceptando todas as alegacións. Polo tanto, 
unha vez informe agora o servizo municipal de Fomento, poderase asinar. 
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ESTUDO DE DETALLE DO CENTRO INTEGRAL DE SAÚDE 
 
- 22/DECEMBRO/2017: Solicitude da Xunta de aprobación do estudo de detalle. Houbo 
varias reunións dos técnicos do Concello co técnico redactor (Santiago Catalá) porque 
no informe municipal do anteproxecto non figuraba a necesidade deste estudo de 
detalle. 
 
- 13/XULLO/2018: Despois destas xuntanzas e a petición do Concello, o redactor do 
proxecto rexistra unha documentación aclaratoria do estudo de detalle sobre 
alineacións, volumes e alturas. 
 
- 17/XULLO/2018: En vista desta documentación, os servizos de Urbanismo e 
Arquitectura emiten un informe no que se determina que non é preciso o estudo de 
detalle dado que o proxecto non modifica alineacións nin volumes. Isto axiliza o 
proceso porque, sen este trámite, complexo e longo, a Xunta pode pedir directamente 
as licenzas de obra. Este informe comunicouse de maneira verbal á Xunta. 
 
- 31/AGOSTO/2018: A Administración autonómica recibe o informe de Urbanismo e 
Arquitectura que determina que no é preciso o estudo de detalle. 
 
 
 
 
LICENZA DE OBRA DO CENTRO INTEGRAL DE SAÚDE 
 
- 23/XULLO/2018: Solicitude de licenza de obra da Xunta. 
 
- 26/XULLO/2018: Informe do servizo municipal de Facenda Local no que exime á 
Administración autonómica do pago das taxas ata a adxudicación do proxecto. 
 
- 10/SETEMBRO/2018: Arquitectura do Concello inicia a avaliación do expediente. O 
que presentou a Xunta é un proxecto básico para a construción do centro de saúde e o 
centro de emprendemento, todo no edificio do Materno Infantil. 
 
 
 
Un saúdo 
GABINETE DE COMUNICACIÓN 


