
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CERDIDO

REUNIDA O DÍA  TRINTA E UN  DE MAIO DE DOUS MIL  DEZASEIS

No salón de plenos do concello de Cerdido,vinte horas do serán  do día trinta e un de maio de dous
mil  dezaseis  reúnense   en  primeira  convocatoria  os  seguintes  concelleiros  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
José Esmoris Aldao  baixo a Presidencia do alcalde  Benigno Galego Castro.

1.Aprobación , se procede , da acta  do pleno reunido o día 29.04.2016. Os membros do Pleno
por maioría aprobaron a  acta 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 abstención  dos concelleiros Ana Rodríguez Montero , Pablo Casas Cibreiro ,
Juan José Ramos Prieto  José Esmoris Aldao  

2.-Sorteo para nomear  os membros  das mesas electorais  para as eleccións locais do día
26.06.2016.Realizado por medios informáticos  o sorteo , a composición das mesas electorais é a
seguinte :

DISTRITO PRIMEIRO - SECCIÓN PRIMEIRA - MESA A
Presidente:Araceli Filgueiras Loureiro    
1er. Vocal:Beatriz  Oliveira de Rios     
2º. Vocal: Oscar González Calderon   
1º. suplt. presidente:Gabriel Martinez Caneiro 
2º. suplt. Presidente:Enrique Graña Aneiros 
Fernando Bereijo López   
1ºr. suplt. vocal 1º:Fernando Bereijo López  
2. suplt. vocal 1º:Victor Manuel Gómez Novo    
1er. suplt. vocal 2º:   Paula Bereijo López  
2 suplt. vocal 2º:Argimiro  Mourente Pérez  

DISTRITO PRIMEIRO - SECCIÓN PRIMEIRA - MESA B
Presidente: Ángeles Serrano Soto    
1er. vocal: María José Santalla Villar  
2º. Vocal: Alberto Dorna Muiño   
1er. suplt. presidente: Ana Isabel Garcia Fernández  
2º. suplt. presidente: María  Monserrat Aneiros Martinez  
1er. suplt. vocal 1º: Alexis Fernández Muiño     
2º. suplt. vocal 1º.Isidro Fernández Lago  
1er. suplt. vocal 2º:María Teresa Mouriz Pérez
2º suplt vocal 2º Noa López Vidal 



3.-Expediente  de  modificación  de  crédito  5/2016.Suplemento  e  crédito  extraordinario
financiado co remanente de tesoureira – Leida a proposta  da Alcaldía do tenor literal seguinte :
Vista a relación de gatos  que se pretende realizar neste expediente de modificación de créditos
5/2016, xustificado na necesidade de  dotar duna  aplicación presupostaria  para a  cubrir  gastos
non previstos par realizar  investimentos  en materia de augas ,  reparación de camiños e alumeado
público  e  investimento  en    instalacións.  E,unha  vez  tramitado  o  expediente  administrativo  e
considerando o disposto no informe da secretaria-interventora do día 26.05.2016 e atendendo o
disposto nos artigos 177.2 do Texto refundido da lei 39/1988, de 28 de decembro reguladora das
facendas  locais  aprobado por  Real  Decreto  Lexislativo  2/2004 ,  o   artigo  37 do Real  Decreto
500/1990 de 20 de abril os artigos 8 e 9 das bases de execución do actual presuposto municipal.
Esta  Alcaldía,  propón a adopción do seguinte  ACORDO:Primeiro:  Aprobar  a  modificación  de
crédito, suplemento de crédito e crédito  extraordinario 5/2016 no vixente presuposto municipal con
cargo  o remanente de tesourería do ano 2015, segundo seguinte resumo:

GASTOS
Aplicación

orzamentaria
descrición importe

1531 639.00 Invest. reposición 20.000,00 €
160 633,01 Investimento Maquinaria e instalacións  15.000,00 €
160 600,00 Investimento en terreos 5.000,00 €
1720 633,00 Investimentos Maquinaria e  instalacións 10.000,00 €
165 633,01 Investimento.Maquinaria e instalacións 10.000,00 €
1531 639,00 Investimentos  reposición 11.874,24 €
161 623,01 Investimento novo . Maquinaria e instalacións 5.000,00 €
1531 629,00 Outras inversión 1.000,00 €
920 625,00 Mobiliario 1.500,00 €
920 632,00 Investimento de reposición 4.500,00 €
342 632,00 Investimento de reposición 10.000,00 €
342 640,00 Inversión de carácter inmaterial 3.000,00 €

TOTAL GASTOS 96.874,24 €
Ingresos:

Partida Concepto Importe

870 100 Remanente  tesoureira  para financiar  modificacións de crédito 96,874,24
Segundo: Proceder a seguir os tramites que establece a lexislación vixente en relación a tramitación
deses expedientes, procedendo a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Cerdido , 26 de
maio  de 2016O alcalde Benigno Galego Castro  .Os membros do Pleno por maioría aprobaron 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 abstencionista  dos concelleiros Ana Rodríguez Montero , Pablo Casas Cibreiro , Juan José
Ramos Prieto  José Esmoris Aldao  



O Alcalde  explica que xunto a proposta , enviouse unha memoria  onde se explica o  contido da
modificación 

A concelleira Ana Rodríguez Montero   pon de manifesto a existencia dun erro no  numero do
expediente  , xa que as veces pon  4/2015 e noutras 5/2016 , ademais   pregunta a Alcaldía si  se
fixeron os  investimentos  financiados co remanente do ano pasado , e se  xa ten as memorias ou
proxectos  para  os investimentos que se contemplan nesta proposta 

O alcalde   responde que neste  pleno  non hai rogos e preguntas e que se  quere solicitar  esa
información debe solicitala por escrito , en  relación ao expediente de  modificación de crédito deste
ano explica que para algúns  investimentos  xa  temos un presuposto ou unha memoria e para outros
non.  En  relación  cos  investimentos  en   abastecemento  de  agua,  pretendese  realizar    o
abastecemento en Rego da Madeira e  realizar un topo para darlle o servizo de auga a Horticina . En
relación o punto quinto e sexto , xa hai unha memoria para  dotar de mobiliario , estanterias e unha
mampara  e para pintar  a casa do Concello  xunto a  unha achega da  Xunta , en relación ao punto
7  , xa temos o proxecto   en relación o punto 8 aínda no temos  proxecto e  en relación o punto 9 ,
tratase de  mercar   sinais e espellos para Sosloureiros , Sete  e xunto as vivendas sociais de Cerdido
e algún outros sitio , en relación as instalacións deportivas , pretendese dotar   crédito  a  partida
presupuestaria para un futuro  plan que vai a aprobar  a Deputación para instalacións deportivas ,
pero aínda no sabemos  mais  , o que si sabemos é que hai que facer  achega municipal , en relación
o  punto  12 , dótase a partida  para  a achega municipal  para unha subvención do INEGA   para
cambiar o  alumeado público  por  LED . 

A concelleira Ana Rodríguez Montero  pregunta   pola  fosa séptica de Os Abruñeiros  e xa  hai
unha oferta   realizada para comprar os terreos ? 

O alcalde  responde que o que  se pretende e  comprar terreos para cambiar a fosa séptica de lugar ,
porque   os veciños do lugar de Os Abruñeiros ,  soportan o olor desta pero non poden   ter o
servizo , pero aínda non  se decidiu o lugar  exacto para a nova fosa .Tamén se incorpora unha
partida para amañar as fosas sépticas, que están todas en   moi mal estado de conservación e sen
autorización de vertidos , ademais  hai fosas que aparecen no inventario e que realmente non están . 

A concelleira  Ana Rodríguez Montero ,  explica que as  fosas que se sacaron ,  están  nun terreo
de Pablo , en deposito  a espera que se   que se fixera algo con elas  ,e se poden coller  cando se
queira , se levaron ata alí para  poder aproveitalas  nun  futuro 

E , non habendo mais asuntos que tratar a  Presidencia  deu por  rematada a sesión , sendo as vinte
horas e vinte e cinco minutos do día  trinta e un de maio de 2016. Do que eu como secretaria , dou
fe:

A  secretaria  O   alcalde 

Paula Díaz Tie Benigno Galgo Castro 
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