
ACTA  DA  SESIÓN  ORDINARIA   DA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  DE  CERDIDO
REUNIDA O DIA  VINTE E  NOVE DE  OUTUBRO   DE DOUS  MIL  QUINCE

No salón de plenos do concello de Cerdido,  ás  vinte horas  e cinco  minutos do día vinte e vinte e
nove de outubro de 2015 , reúnese en primeira convocatoria os membros  da corporación que se
citan a continuación:  Rocío Martinez Martinez ,Cándido Eusebio  Prieto Lago, Marina Tojeiro
Martinez , David Prada Aneiros , Ana Rodríguez Montero , Pablo Casas Cibreiro , Juan José Ramos
Prieto  . Non  acudiu José Esmoris Aldao  baixo a Presidencia do alcalde  Benigno Galego Castro.
De seguido pásanse a debater os asuntos da orde do día:

1  Aprobación se procede, da acta do pleno reunido o días 28.08.2015.Os  membros do Pleno, en
votación ordinaria e por unanimidade dos presentes   aprobaron a  acta anterior. A concelleira Ana
Rodríguez Montero   pon de manifesto que na intervención do concelleiro Pablo Casas Cibreiro
referíase a imposibilidade de ter cincuenta vacas  en dúas hectáreas de terreos , non que as tivera el .

2.-  Modificación  do  punto  V do  Plan  económico  financiero  aprobado  polo  Pleno  do  día
07.07.2015 . Leida a proposta da Alcaldia do tenor  seguinte:A peticion da Conselleria de Facenda
da Xunta  de  Galicia  e   en cumprimento  do disposto  no artigo  21 da  Lei  Organica  2/2012 de
estabilidade presupostoria  compre aprobar o Plan Economico Financeiro (  PEF)  cun horizonte
temporal de dous anos polo   dende esta Alcaldia   proponse  a adopcion do seguinte acordo :
Primeiro : Modificar o punto V do PEF  aprobado polo Pleno  o dia 07.07.2015 para incluir a
vixencia temporal a duas anualidade  polo que queda redactado do seguinte xeito :  V.-Medidas a
adoptar  para  corrixir  a  situación  a  duas  anualidades  2015-2016Á  vista  do  anterior,  como
consecuencia  do  incumprimento  da  estabilidade  presupostaria   do  Concello  de  Cerdidos  debe
aprobar un Plan Económico Financeiro conforme á LOEPSF pero non sería necesario a adopción de
ningún tipo de medida xa que o incumprimento da citada regra está máis que xustificado.Neste
sentido, cabe dicir que o presuposto municipal para o exercicio 2015 foi aprobado inicialmente por
acordo plenario do 12 de decembro de 2014, o cal foi elevado a definitivo unha vez finalizado o
período de exposición pública sen a presentación de alegacións.O presuposto municipal de 2015
cumpre cos obxectivos de estabilidade presupostaria  tal  e como queda exposto no informe de
Intervención  que  o  acompaña e  como asi  se  remitiu  o  Ministerio  de  Facenda  .A prevision  do
orzamento  para o ano 2016 , reponde a criterios  similares aos do anterior,. As liñas fundamentais
do  orzamento  para  o  ano  2016  foron  remitidas  ao  Ministerio  de  Economia  e  Facenda  o  dia
26/08/2015 e se resume  no seguinte cadro : Asi mesmo esperase que  a liquidación  do orzamento
do ano 2015  cumpra cos obxetivos de estabilidade presupostaria , regra de gasto e  límite de débeda
. 
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Os membros do Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos presentes , aprobaron a
proposta  anterior . 

O alcalde manifesta que esta modificación débese a unha petición da Conselleria de Facenda da
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Xunta de Galicia 

3. Dar conta das resolucións da Alcaldía ,

A secretaria  leu a seguinte relación de decretos : 

Núm. Data Descrición

Agosto  2015

156 24/08/15 Convocatoria de pleno ordinario para o 28 de agosto de 2015

157 26/08/15 Contratación dun peón para cubrir as vacacións do traballador Vicente Casal Villasuso

158 27/08/15 Aprobación de facturas da nº 375 ao nº 387

159 28/08/15 Autorización a particular para usar o castro o 30 de agosto para unha xuntanza familiar

160 28/08/15
Acordo de prolongar o prazo para recibir ofertas para o subministro e instalación de equipos
informáticos nas oficinas municipais

161 28/08/15
Acordo de prolongar o prazo para recibir ofertas para o subministro e instalación de equipos
informáticos nas oficinas municipais

162 31/08/15 Alta no padrón municipal de habitantes en Vilar, 2

Setembro 2015

163 01/09/15 Inicio de expediente de baixas de oficio de persoas que non residen en Cerdido

164 01/09/15 Acordo de concesión da prestación básica do Servizo de Axuda no Fogar a un veciño

165 01/09/15 Autorización para celebrar as festas do Rosario e do Pilar en Porto

166 01/09/15 Autorización a Asoc. Arumes do Castro para usar un local de Avispeira para curso de pintura

167 01/09/15
Autorización a Asoc. Albar Quercus para usar un local da Casa da Cultura para os cursos de
bordado e bolillos

168 01/09/15
Aprobación  do  presuposto  de  Eumelec  Galicia  SL para  o  subministro  e  instalación  de
equipos informáticos nas oficinas municipais

169 03/09/15 Acordo de dar de baixa a tres persoas no padrón de habitantes por inscrición indebida

170 03/09/15 Acordo de concesión da prestación básica do Servizo de Axuda no Fogar a un veciño

171 04/09/15 Aprobación de facturas do núm. 388 ao núm. 396

172 07/09/15
Aprobación da certificación núm. 1 e final da obra: Camiño de cruce de Cruz Encarnada
Vilarelle, a Vilela e Vilela a Felgueira e outros e aprobación da taxa por dirección de obra

173 09/09/15 Autorización para a celebración dunha malla tradicional en Campo da Igrexa

174 10/09/15 Aprobación da relación de recibos do SAF do mes de agosto de 2015

175 11/09/15 Autorización para celebrar as festas de Dolores en Vila da Igrexa 

176 15/09/15 Aprobación de facturas do núm. 397 ao núm. 427, agás a núm. 406 e a núm. 418

177 18/09/15
Aprobar  a  certificación  núm.  1  e  final  da  obra  Reformado  reparación  camiño  Porto
Susloureiros Pozadauga e aprobación da taxa por dirección de obra

178 18/09/15 Aprobación do expediente de modificación do contrato de obras de: Camiño de cruce de
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Cruz Encarnada - Vilarelle a Vilela e de Vilela a Felgueira (A Barqueira)

179 18/09/15
Acordo  de  non  outorgar  a  licenza  solicitada  por  Francisco  Garcia  Saban  para  un
establecemento de turismo rural no muíño da Mimosa pola falta de autorizacións sectoriais

180 23/09/15
Autorización  a  Asoc.  Airiños  dos  Carris  para  usar  un  local  do  castro  para  clases  de
pandeireta para maiores

181 24/09/15 Inscrición no Rexistro Municipal de Animais Perigosos dun can en Moutillón

182 24/09/15
Acordo de prorrogar o contrato do servizo de mantemento do servizo da ETAP de Cerdido, 
por un período dun ano coa empresa Aquagest SAU

183 28/09/15 Aprobación de facturas do núm. 428 ao núm. 461, agás a núm. 441

Outubro 2015

184 06/10/15 Aprobación da relación de recibos do SAF do mes de setembro de 2015

185 07/10/15
Aprobación da obra de mellora do pavimento nos accesos ao núcleo de Rañoa e aprobación
do presuposto remitido pola empresa José No Mantiñan e hijos, construcciones SA

186 07/10/15 Autorización de uso da casa da cultura a Radio ECCA para clases de preparación da ESO

187 14/10/15
Aprobar a certificación núm. 3 e final  da obra Acondicionamento da planta baixa edificio
As Felgosas núm.61 e aprobación da taxa por dirección de obra

188 16/10/15 Aprobación de facturas do núm. 462 ao núm. 501

189 16/10/15
Aprobación do texto do Concello de Valdoviño para que o arquitecto de Valdoviño poida
realizar informes técnicos dos expedientes de Cerdido.

190 16/10/15
Aprobación  da  certificación  núm.  1  e  final  da  obra  Eficacia  enerxética  na  escola  de
Avispeira e aprobación da taxa por dirección de obra

191 19/10/15
Aprobación de expediente de emerxencia social para traslado dunha menor a Ferrol para
asistencia socioeducativa

192 20/10/15
Acordo de modificación dos días de asuntos particulares e de vacacións dos empregados do
Concello de Cerdido

193 22/10/15
Autorización  a  Asociación  Promacer  para  usar  o  polideportivo  para  unha  comida  de
voluntarios da vixilancia contra incendios de Cerdido

194 23/10/15
Autorización a Comisión de festas dos Casás 2016 para usar un local da Escola dos Casás
para xuntanzas da comisión de festas

A  concelleira Ana Rodríguez Montero  solicita aclaración dos seguintes decretos : 
1.- Decreto 163/2015 para dar de baixa a tres persoas do Padrón . O  alcalde   afirma que se trata de
tres persoas que viven dende fai moitos anos en Suíza 

2. Decreto 189/2015   do convenio para  compartir Arquitecto    solicita  información sobre si vai a
vir o mesmo  día . O alcalde explica que en principio virá os xoves  , pero que pode ser variado en
función  da carga de traballo .
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3. Decreto  192/2015  de modificación  das vacacións do persoal . O alcalde explica que se trata de
adaptar o Concello de Cerdido a normativa  estatal que da mais  vacacións en función dos anos
traballados

 4.- Mocións de urxencia . Non se presentaron mocións de urxencia 

 5.-  Rogos  e preguntas .

O alcalde  responde as preguntas que quedaron sen resposta do ultimo pleno ordinario 

 En relación o Decreto 129/2015 para dar de alta  a unha persoa en Xiao núm. 4 , non existe  un
erro . 

En relación o nome da empresa  que realizou o asesoramento urbanístico é Integralia Proyectos SL
e o  importe mensual foi de 1260 euros 

A concelleira Ana Rodríguez   Montero  fai as seguintes preguntas a Alcaldía

 1,.- Un destos días foi o xuízo  para reclamar os danos producidos o vehículo  municipal pick up
existe xa  resolución xudicial ?  O alcalde    contéstalle que non , que  xa foi o xuízo e estamos a
espera da sentencia 

 2.- En relación o desbroce das pistas , a empresa contratada  non  realizou  o desbroce da ramallada
por  enriba  e  como  de  deixe  o  ano    que  ven  será  moi  complicado  ,  ademais   no  lugar  de
Regueirolongo se desbrozó no  mes de outubro  e quedou unha pista sen desborzar e entende que os
seus veciños non teñen a culpa  de que  ela viva  alí . 

O alcalde  manifesta que a empresa ten u contrato par desbrozar  2,5 metros ao marxe da  vía  e que
se  intentará facer  , e  en relación a  Regueirlongo e certo que  quedou  a pista  sen desborzar por un
malentendido entre a empresa contratada e o persoal municipal pero que xa se fixo e xa se pediron
desculpas  . 

3. En  relación a modificación realizada no POS  , quere saber se a modifiación esta xa aprobada
pola Deputación e  si a obra se fixo antes de  ter aprobada esta modificación a Deputación .

O alcalde contesta que a  modificación foi xa aprobada  pola Deputación e que a  obra tamén esta
feita . 

E , non   habendo  mais asuntos que tratar  , a Presidencia deu por rematada a sesión sendo as  vinte
horas e quince minutos do día vinte e nove de outubro de 2015. Do  que eu como secretaria dou fe . 

A secretaria  O alcalde 

Paula Diaz Tie Benigno Galego Castro 
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