
ACTA  DA  SESIÓN  ORDINARIA   DA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  DE  CERDIDO
REUNIDA O DIA  DEZASETE DE DECEMBRO  DE DOUS  MIL  QUINCE

No salón de plenos do concello de Cerdido,  ás  vinte horas  e cinco  minutos do día dezasete de
decembro 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   e
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  29.10.2015  e  23.11.2015.Os
 membros do Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade dos presentes    aprobaron a  acta
anterior. 

2.-Plan de Acción Social ( PAS 2015 ) da Deputación Provincial da Coruña . Leida a proposta
da Alcaldía do tenor literal seguinte :
Unha vez comunicadas as bases  reguladora do Plan de Acción Social ( PAS 2015) , esta alcaldía 
acorda : Primeiro : Participar no Plan de acción social (PAS) 2015 da Deputación Provincial da 
Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da subvención 
asignada aos seguintes investimentos financeiramente sostibles, de acordo co financiamento que se 
especifica, aprobando os seus proxectos das obras ou pregos das subministracións:A )
Investimentos financeiramente sostibles de carácter social:

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento total
 Acondicionamento  Area Recreativa do Castro
e outros 

 49.429,72  €  0,00  49.429,72 €

 Acondicionamento Area Os Carrís e outros 45.590,00 €  0,00  45.590,00 €
SUBTOTAL INVESTIMENTOS DE 
CARÁCTER SOCIAL

95.019,72 €   95.019,72 €

B ) Outros investimentos financeiramente sostibles:

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento total
 Camiño  - O vilar -Vila da Igresia e outros  62.522,71 €  0,00   62.522,71 €
SUBTOTAL OUTROS  
INVESTIMENTOS 

  62.522,71 €   62.522,71 €

C ) Resumo:

Denominación da obra Deputación Concello Orzamento total
SUBTOTAL  INVESTIMENTOS  DE
CARÁCTER SOCIAL 

 95.019,72 €  0,00   95.019,72

SUBTOTAL  OUTROS
INVESTIMENTOS

  62.522,71 €  0,00  62.522,71 €
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T O T A L   

 157.542,43 €  0,00   157.542,43 €

2.- Declarar que o Concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución
dos investimentos, e que ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas
que  legalmente  sexan  necesarias.3.-  Comprometerse  o  Concello,  no  seu  caso,  a  incluír  no
orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas
neste  Plan  se  a  houbera.4.-  Solicitar  da  Deputación  Provincial  da  Coruña,  a  delegación  neste
Concello  da  contratación  e  execución das  obras  ou subministracións  incluídas  no  plan,  que  se
entenderá aceptada si esta se produce efectivamente.5.-  Declarar que o concello non solicitou nin
percibiu  ningunha  subvención  doutras  Administracións  públicas  para  o  financiamento  do
investimento  ou,  no  caso  de  que  existan  axudas  ou  subvencións  concorrentes  doutras
Administracións para a súa execución, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a
súa  suma  total  non  supera  o  100%  do  seu  importe.  6.-  Autorizase  á  Deputación  a  obter  as
certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social
nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.7.- Facultar expresamente  á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do
presente acordo e o correspondente expediente. Os membros do Pleno en votación ordinaria e
por  maioría dos  asistentes prestaron aprobación  a proposta anterior . Cinco votos a favor dos
concelleiros   Rocío Martinez Martinez ,Cándido Eusebio  Prieto Lago, Marina Tojeiro Martinez ,
David Prada Aneiros e o voto  do Sr. Alcalde e catro abstencións dos concelleiros e concelleiras ,
Ana Rodríguez Montero , Pablo Casas Cibreiro , Juan José Ramos Prieto   e José Esmoris Aldao 

 O alcalde    comenta que se trata dun plan novo da Deputación no se incorporar  as obras antes
mencionadas 

A concelleiro Ana Rodríguez Montero   pregunta si as obras contan con todas as  autorizacións
necesarias e quere manifestar  que moitas  veces intentouse amañar a area recreativa O Castro e  que
nunca   lle  deixaron  dende  Patrimonio  e  incluso  manifestáronlle  a  necesidade  de  eliminar
instalacións . Así mesmo  solicita que se aclara  a que Depuradora vai o camiño que se vai a amañar
e como se vai a facer 

O alcalde  aclara que as solicitudes están en tramitación e que previamente  tiveron unha reunión
con  Patrimonio cun anteproxecto onde se indican as obras que  se iban a realizar e lle dixeron que
se podían acometer . A depuradora é a que esta enriba do campo de fútbol e pretendesen  realizar un
primeiro tramo de 500 metros en zahorra e despois con  asfalto porque a pista é moi  pendente , así
mesmo pretendese colocar unha tajea con saída  cara  a lado contrario  a Os Castros . 

3.- Plan Provincial  de Cooperación ás obras de competencia municipal  2016 . Leida a proposta
da Alcaldía do tenor literal seguinte : 

Unha vez  recibida a Circular  sobre a aprobación das bases  reguladoras do Plan Provincial de
cooperación ás obras de servizo de competencia municipal POS 2016 . esta Alcaldía propón ao
Pleno  do  Concello   a  aprobación  do  seguinte  acordo  :  1-  “Participar  no  Plan  provincial  de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2016 da Deputación provincial
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da Coruña,  cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega
provincial  asignada aos investimentos e, no seu caso, ao financiamento dos gastos correntes do
exercicio  2016,   e  de  acordo  co  financiamento  que  se  indica:A )  Realización  de  obras  e
subministracións:

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento
total

 Estrada O Porto -A Barqueira e outros  57.765,56 €  0,00 €  57.765,56 €
       SUBTOTAL OBRAS / 
SUBMINISTRACIÓNS

 57.765,56€  0,00 €  57765,56 €

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos na anualidade 2016 e
que se relacionan nesta táboa.

B ) Financiamento de gastos correntes:

Deputación
Achega provincial aplicada ao financiamento de gastos 
correntes

57.765,56 €

SUBTOTAL GASTO CORRENTE 57.765,56 €

C ) Resumo:
SUBTOTAIS Deputación Concello Orzamento

total
SUBTOTAL  OBRAS
/SUBMINISTRACIÓNS

 57.765,56 €  0,00 € 57.765,56 €

SUBTOTAL GASTOS CORRENTES 
 

 57.765,56 €   57.765,56 €

T O T A L
115.531,12 €  0,00  115.531,12 €

2.- Declarar que o Concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución
dos investimentos, e que ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas
que legalmente sexan necesarias.3.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal
do  2016  os  fondos  necesarios  para  facer  fronte  á  achega  municipal  das  obras  incluídas  na
anualidade do 2016  se a houbera.4.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación
neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se
entenderá aceptada si esta se produce efectivamente.5.-  Declarar que o concello non solicitou nin
percibiu  ningunha  subvención  doutras  Administracións  públicas  para  o  financiamento  do
investimento  ou,  no  caso  de  que  existan  axudas  ou  subvencións  concorrentes  doutras
Administracións para a súa execución, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a
súa  suma  total  non  supera  o  100%  do  seu  importe.6.-  Autorizase  á  Deputación  a  obter  as
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certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social
nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.7.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do
presente acordo e o correspondente expediente.” Os membros do Pleno en votación ordinaria e
por  maioría dos  asistentes prestaron aprobación  a proposta anterior . Cinco votos a favor dos
concelleiros   Rocío Martinez Martinez ,Cándido Eusebio  Prieto Lago, Marina Tojeiro Martinez ,
David Prada Aneiros e o voto  do Sr. Alcalde e catro abstencións dos concelleiros e concelleiras ,
Ana Rodríguez Montero , Pablo Casas Cibreiro , Juan José Ramos Prieto   e José Esmoris Aldao

 O alcalde  toma a palabra para explicar que  o 50% do Pos  vai a estar  adicado a  financiar gastos
ordinarios e que o outro 50% restantes  é para amañar  camiños . 

A concelleira Ana Rodríguez Montero   manifesta que ante se nos criticaba porque adicabamos
moito a gastos  correntes e agora  faise o mesmo . 

4.- Presuposto Municipal  para o ano 2016 así como o cadro de persoal 2016 . Leida a proposta
da Alcaldía do tenor literal seguinte . 

Unha vez realizado o proxecto de presuposto municipais para o ano 2016 que ascende a un total de
ingresos e gastos de 1.151.000,00 euros, cos que se pretende facer fronte a tódolos proxectos de
gastos  que pretende realizalo  concello  no  vindeiro  exercicio  económico e  que  se concretan  na
documentación que obra no expediente de aprobación do presuposto e atendendo o disposto nos
artigos  162  e  seguintes  do  Texto  refundido  da  Lei  reguladora  das  facendas  locais  e  demais
normativa a aplicar, esta Alcaldía propón a adopción do seguinte ACORDO:

Primeiro: Aprobar inicialmente o presupostos deste concello para o ano 2016, por unha cantidade,
tanto a nivel de ingresos como de gastos de 1.151.000,00 euro  que se resume por capítulos nos
cadros seguintes

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS
Cap. Denominación Euros Cap. Denominación Euros 

1 Gastos de persoal 453.022,01 1 Impostos directos 192.000,00
2 Gastos en bens 

correntes 
400.470,00 2 Impostos indirectos 5000,00

3 Gastos financeiros 200,00 3 Taxas e outros ingresos 113.942,00
4 Transferencias 

correntes 
20.500,00 4 Transferencias correntes 570.000,00

0,00 5 Ingresos patrimoniais 14.750,00
6 Investimentos reais 276.807,99 6 Alleamento de investimentos

reais
0,00

7 Transferencias de 
capital 

0,00 7 Transferencias de capital 255.308,00

8 Activos financeiros 0,00 8 Activos financeiros 0,00
9 Pasivos financeiros 0,00 € 9 Pasivos financeiros 0,00 €

Suma 1.151.000,00 Suma 1.151.,000,00
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Segundo: Aprobar o  cadro de persoal do concello para o ano 2016  que  figura como anexo deste
acordo :

Terceiro: Iniciar o  período de exposición ó público por un período de quince días no BOP e no
taboleiro de anuncios do concello. No caso de que non se presentaren reclamacións neste prazo o
presuposto para o ano 2016 considerarase definitivamente aprobado, polo que se deberá publicar,
resumido por capítulos no BOP e no taboleiro de anuncios do concello.

Cuarto: Remitirlle unha copia dos presupostos a Administración Autonómica e a Administración
do Estado, así como unha copia do cadro de persoal. 

ANEXO :CADRO DE PERSOAL 2016

Cadro de persoal 2016

A.- FUNCIONARIOS DE CARREIRA 

Denominación 
Grup

o 
Escala Subescala Situación Nivel 

∗ Funcionario de Administración local con Habilitación de carácter estatal 
Secretaria - 
Intervención

 A1 Secretaria - Intervención Cuberta 28

∗ Escala de administración xeral:
Administrativo C1 Administración xeral Administrativa Cuberta 22

Auxiliar 
administrativo 

C2 Administración xeral 
Auxiliar 
administrativa 

Cuberta 18

∗ Escala de administración especial
Traballador social
- coordinador 
sociocultural 

A2 Administración especial Técnica Cuberta 26

B.- PERSOAL LABORAL  

Denominación Nº 
prazas

Situación Observacións 

Condutor da maquinaria 
municipal 

1 Vacante 

Servizos varios 1 Cuberta 
Peón 1 Cuberta 

Auxiliar de axuda a 
domicilio 

6 Vacantes
Persoal contratado ao abeiro dun 
Convenio coa Deputación a 
Subvención da  Xunta de Galicia 

Socorrista - monitor de 
natación 

1 Vacante  Sen  presupostar , incluída na RPT

5



Animador - 
sociocultural 

1 Vacante

Persoal contratado cunha  
subvención da Deputación 

Os  membros  do  Pleno  en  votación  ordinaria  e  por   maioría  dos   asistentes  prestaron
aprobación   a  proposta  anterior .  Cinco  votos  a  favor  dos  concelleiros    Rocío  Martinez
Martinez ,Cándido Eusebio  Prieto Lago, Marina Tojeiro Martinez , David Prada Aneiros e o voto
do Sr. Alcalde e catro abstencións dos concelleiros e concelleiras , Ana Rodríguez Montero , Pablo
Casas Cibreiro , Juan José Ramos Prieto   e José Esmoris Aldao. 

O alcalde explica que o  orzamento deste ano  incrementase un 10% , fundamentalmente polas
transferencias que se vai a recibir polo novo Plan da Deputación   , estando aun  a día de hoxe a
espera  dos fondos para camiños rurais do Agader , que  a día de hoxe non sabemos nada . En
relación os servizos público básicos supoñen un 47 %  do total do  orzamento dada  o investimento
que se vai a realizar en amañar camiños , en relación  a promoción social increméntase nun 17 %
porque se ampliou o servizo de axuda no fogar a festivos e domingos  , os gastos de persoal tamén
se incrementan debido  a subida salarial do 1% e a devolución de parte da paga extra do ano 2012,
tamén sube  o capitulo de transferencias correntes debido ao convenio asinado co Concello de
Valdoviño para compartir  arquitecto . Entre os obxectivos  que se plantea con este orzamento están
a de mellorar o benestar dos servizos e reducir  gastos correntes . 
Os ingresos    patrimoniais  sufriron un  importante descenso porque  a  fotovoltaica estivo sen
producir dende maio  

A  concelleira Ana Rodríguez Montero  solicita  saber cuanto se incrementan los servizos sociais
e  con que ingresos  e entende que a redución de gastos correntes , debese tamén o cambio do
alumeado  Publico de Regueirolongo por  iluminación  LED , os presupostos son o que son e non
hai moito onde facer milagres . 

O alcalde   explica que    os servizos sociais  se incrementan en 30,000,00  euros co  presuposto
municipal . 

5.- Proposta para  rectificar o Inventario de bens municipais . Leida a proposta da Alcaldía do
tenor literal seguinte : Ante a obriga legal de rectificación do inventario de bens con carácter anual
establecido  nos  seguintes  preceptos  legais:  artigo  278  da  Lei  5/1997  do  22  de  xullo  de
administración local de Galicia, artigos 86 do Real Decreto Lexislativo 781/1986 de 18 de abril
polo que se aproba o Texto refundido de disposicións vixentes en materia local e os artigos 33 do
Real Decreto 1372/1985 de 13 de xuño polo que se aproba o Regulamento de bens das entidades
locais, e unha vez presentado os informes, certificacións e documento técnico sobre a valoración e
rectificación dos bens, esta alcaldía propón ó pleno a adopción do seguinte acordo: 

PRIMEIRO:  Rectificar  o  inventario  de  bens  do  Concello  de  Cerdido  incorporando  os
seguintes bens:
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Epígrafe 1 – Inmobles 

Nome 
Identificación 

Referencia catastral Importe 
  Acordo, Recepción da obra 

Rexistro da propiedade C X.

Iluminación Pública
nos Carballas  

 3 puntos de luz 3339,60 € Decreto160/2014 16.09.2015 2

Abastecemento de 
auga a Barbas 
Núm. 0209,6.5

Tubeira  de PVC D: 
Lonxitude 

16.451,05 € Decreto 127/2014 do 04.08.2014 2

Abastecemento  de O Carballal- Os Cubos e 
Penso 

20.926,43 Decreto _148/2012 10.08.2012
Acta de recepción 26.12.2012

2

Ampliación auga as Barbelas 15.162,27 Decreto 18/06/2009
Acta de recepción 15.10.2010

2

Saneamento de 
Rego da Madeira a 
Calmourel 

Tuberia   de  PVC  D:
250mm
Lonxitude :420 m

20.850,97 € Decreto _148/2012 10.08.2012
Acta de recepción 26.12.2012

2

Saneamento no 
Piñeiro

Tuberia   de  PVC  D:
250mm  950  m  e  de
200mm 630m,
Lonxitude total 1580m

60.359,04 Decreto 18/06/2009
Acta de recepción 15.10.2010

2

Nome 
Identificación 

Referencia catastral
/ Rexistro

Propiedade 

Importe 
Superficie   Acordo, Recepción da

obra C X.

Finca en As 
Felgos . O Petón 

15025A0580008300
00BE
Tomo 408, Libro 28 ,
Folio  214  ,  Finca
4358

8548,20 € 4749m ² Decreto 257/2010 do  
27.12.2010

3

Lindeiros : Norte  :Marcos  Mosquera   Santalla   e  camiño  público  ,  Sur:Isabel  Galego  Campos  ,
Este  :Camiño  Público   e  Oeste  :Parcelas  segregadas  Jaime  Lopez  Aneiros  e  Raquel
Caneiro Pita 

Epígrafe 5. vehículos 

Nome 
Modelo  , marca Matricula Importe   Acordo, Recepción da

obra C X.

Pick Up Actyon  SsangYong 3375Gcz 25.300,00 € Decreto da Alcaldía  
11.03.2008

2
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Epígrafe 7 - Mobles non comprendidos noutros epígrafes  

Nome Identificación do ben valoración  Acordo CX

Fotocopiadora Canon  IR ADVANCE c 2220i 5434,00 € Decreto 
199/2014  do 
11.11.2014

2

Fotocopiadora Canon  SERIE QFP09826 IR1730 1270,00 Decreto 
31/2015  
02/03/2015

2

Mesa plegable de 
polipropileno con 
Banco de 1

Mobiliario de escola de indianos de  O 
Castro 

10 unidades 1336,00€ Decreto 
94/2015
28/05/2015

2

Banco plegable de
polipropileno 

20 unidades 2

Carro para mesas   1 unidade 2

Silla metálica  
plegable con carro
para almacenaxe  

96  unidades  e  catro  unidades  de  silla  acopable
metálica negra 

1827,00 2

Equipos 
informáticos 

4 equipos  sobremesa HP Compaq 100-320ns  4
GB de memoria con rato  y teclado 

2023,12 Decreto 
28/09/2015

2

Num 
orde 

11 Mobiliario  arquivo municipal . 
Instalación de  armarios  compactos móbiles   4
dobres  e  un  simple   sobre   plataforma
de7060x3864

14.367,54 € Decreto 
77/2015 do 
04.05.2015

2

SEGUNDO: Rectificar o inventario de bens do concello de Cerdido, procedendo a incorporar as
variacións dos seguintes bens xa inscritos.

N º  Nome  Obra o ampliación  Melloras  Importe e acta de recepción 
.Observacións 

0008 Escola de 
Indianos da 
Avisperia 

Melloras :Calefacción por pellets Acta de recepción 29.12.2015
Decreto 221/2014 02.12.2015
Importe : 16.090,98 € 
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0006 Edificio 
vivendas 
municipais 

Melloras :acondicionamento do 
baixo 

Decreto 249/2014 do 30.12.2014
Importe : 19.998,71 €

TERCEIRO  : Proceder a cancelar os seguintes asentos 

Nº Orden NOME Asento Observacións 
19 Impresora  Canon 1510 Cancelación polo seu deterioro 
19 Impresora Canon IR2200-3300.

Decreto 199/2014 . 
Cancelación Pago en especie  de 

2784,00 € pola compra 
da impresora ir advnace
c2220i Decreto 
199/2014

Equipos informáticos 
19  2 .PC  pentium  4 -cpu 2- . CPU 4 Cancelación polo seu 

deterioro 
Certificado  de Eumelec
de reciclaxe de equipos 
10/11/2015

19 PC  Pentium  2-cpu  3 Cancelación polo seu 
deterioro 

Certificado  de Eumelec
de reciclaxe de equipos 
10/11/2015

19  2 PC MX86 FAMILY  6 MODELO 8 CPU 5  CPU 
6 

Cancelación polo seu 
deterioro 

Certificado  de Eumelec
de reciclaxe de equipos 
10/11/2015

19 Pc Yl4q163650 esprimo Cancelación polo seu 
deterioro 

Certificado  de Eumelec
de reciclaxe de equipos 
10/11/2015

Os membros do Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos asistentes  prestaron

aprobación  a proposta anterior . 

A  concelleira Ana Rodríguez Montero  explica que no abastecemento a Barbelas , tamén esta o

abastecemento a Rañoa e  pregunta se a finca  que se comprou  no Castro esta no inventario 

O alcalde  respondeulle que si esta no  inventario . 

6. Resolucións da Alcaldía . A secretaria deu lectura  a relación de decretos seguintes :

Núm. Data Descrición

Outubro  2015

195 26.10.2015 Convocatoria de Pleno ordinario o día 29.10.2015

196 26.10.2015 Contratación de persoal por vacacións do peón

197 27.10.2015 Recuperación da paga extraordinaria e adicional do mes de decembro  de 2012

198 28.10.2015
Expediente  de  contratación  da  obra  Mellora  das  instalacións  deportivas  e
educativas municipais .Proxecto reformado

9



199 30.10.2015 Aprobación de facturas do núm. 502 ó núm. 525

Novembro 2015

200 05.11.2015
Solicitude  conxunta  con  Mañón,  Cariño  e  Ortigueira  das  axudas  para  a
promoción da igualdade cofinanciadas co Fondo Social  Europeo

201 06.11.2015
Non iniciar  un expediente  de investigación de oficio de camiño público en
Porto

202 10.11.2015 Aprobación de facturas do núm. 526 ó núm. 556

203 12.11.2015 Aprobar o Programa municipal de apoio socio educativo á infancia

204 13.11.2015
Convocatoria aos representantes escolares de cada curso  do CEIP A Barqueira  a
un Pleno   infantil o día 20.11.2015

205 13.11.2015
Licenza  de  obras  2015/U008/000001  a  Unión  Fenosa  Distribución  para
adecuación de liña LMTA-MEA-814 en Felgosas

206 13.11.2015 Aprobación da relación de recibos do SAF do mes de outubro de 2015

207 18.11.2015
Aprobar  a  certificación  núm.  2  e  final  da  obra  Camiño  Cruz  Encarnada  a
Vilarelle

208 18.11.2015 Convocatoria de Pleno extraordinario o día  23.11.2015

209 25.11.2015 Aprobación de facturas do núm. 557 ó núm. 585

210 25.11.2015 Alta no padrón de habitantes en Campo da Igrexa, 2, 1º Dta.– Os Casás

211 26.11.2015 Aprobar o  expediente de modificación de crédito 10/2015

212 27.11.2015
Aprobación  do  presuposto  de  Suministros  Técnicos  Deportivos  SLU para
subministro de  cortinas divisorias   para o Polideportivo municipal

213 30.11.2015
Non recoñecer   as obrigas  derivadas  facturas 55/2015 e 56/2016 da empresa
Integralia Proyectos S.L.

Decembro 2015

214 03.12.2015
Aprobar o proxecto de contratación dun Axente de Emprego e Desenvolvemento
Local ó abeiro da orde do 6.11.2015 da  Consellería de Economía, Emprego e
Industria

215 03.12.2015 Concesión dunha prestación do SAF na súa modalidade de prestación básica 

216 07.12.2015 Aprobación de facturas do núm. 586 ó núm. 629

217 07.12.2015
Autorización  a  un  particular  para  usar  o  castro  o  7  de  decembro  para  unha
xuntanza familiar

218 09.12.2015 Aprobación da relación de recibos do SAF do mes de novembro de 2015

219 09.12.2015 Alta no Padrón de Habitantes en Sete de Abaixo, 8

220 09.12.2015
Solicitude  á  Deputación  de  participación  na  convocatoria  de  programas  ós
concellos para o ano 2016,para actividades de  promoción económica 
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221 09.12.2015 Autorización a Asoc. Arumes do Castro para usar un local do castro para ensaios
da coral

222
11.12.2015

Emendar o erro do Decreto 214/2015 de contratación dun Axente de Emprego e
Desenvolvemento Local

223 11.12.2015
Solicitude de participación na  convocatoria de programas a concellos  2016 da
Deputación, cultura e deporte

224 14,12,2015
Solicitude  de  participación  na  convocatoria  de  programas  a  concellos  2016
Deputación da Coruña . Servizos  Sociais 

225 14.12.2015
Non aprobar  a factura   a empresa Enma González Abogados do restante 50% do
prezo do contrato ata a presentación da sentenza xudicial 

226 14.12.2015 Convocatoria de Pleno  ordinario 

A concelleira  Ana Rodríguez Montero  solicita que se aclare o  contido dos seguintes decretos . 

 1,  Decretos de  solicitude de subvencións a Deputación , que se  solicitou ?

O alcalde  explica  que no  programa de  promoción económica   solicitouse  a  adquisición  dunha

desbrozadora nova por  un importe de 20,000,00 €   mais moderna da actual que so  ten catro anos

no programa de deportes ,  a rexeneración do campo de fútbol dun programa de    actividades

deportivas ,  en cultura como todos os anos ,  animadora ,  programación cultural  do ano   e en

servizos   sociais  un curso  fitosanitario  e  un cursos  de axuda no fogar  .  O curso de produtos

fitosanitarios xa estaba   solicitado  o outros ano pero non se  puido facer 

2. Decreto 213 de non pago de facturas de integralia . O alcalde  explica que presentaron  facturas

de servizos  que estaban incluídos no  contrato que  tiñan .

3. Decreto 201     o alcalde explica que se trata dun camiño  en Porto  que tras varios informes

técnicos   se  chegou a conclusión de que non existía  polo que  non se iniciou o expediente  de

investigación de  oficio que solicitan os veciños .

7. Mocións de urxencia . Non se presentaron

8. ROGOS E PREGUNTAS

A concelleira Ana Rodríguez Montero realiza as seguintes preguntas e rogo 

1.- No  xuízo pendente    polo accidente do  vehículo  municipal hai sentenza ? 
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O alcalde  aclara que chegou  fai un día e que   condena a Mafre a indemnizar  ao Concello con 

12.800,00 € mais os intereses legais , e considera que o mellor e non recurrir porque senón se  

alonga moito o pago e podéndonos   condenar a pagar as costas  . Os gastos da avogada   os paga o 

seguro , pero esta disposto a   tomar unha decisión conxunta agora no pleno 

 2.- É necesario que na   obra  da pista da casa da cultura  , non se  bote grava na zona da casa  de 

Raúl porque con  a chuvia a arrastra  ata a estrada e a  tupe  

O alcalde manifesta que se falará co Director da obra para que  solucione este  problema. 

O concelleiro José Esmoris Aldao realiza a seguinte   pregunta 

As obras do campo de fútbol  para cando  van a estar ? 

O Alcalde  explica que aínda  falta que  a empresa  presente unha documentación , intentarase que 

os prazos vaian o mais áxil  posible , pero    hai que cumprir cos prazos que establece  a Lei 

E non habendo mais asuntos que tratar  a Presidencia deu por rematada a sesión sendo as oito horas 

e corenta e cinco minutos do día dezasete de decembro de 2015 . Do que eu como Secretaria dou  

fe: 

o alcalde A  secretaria 

Benigno Galego Castro Paula Díaz Tie 
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