
ACTA  DA  SESIÓN  ORDINARIA  DA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  DE  CERDIDO

REUNIDA O DÍA  VINTE  E NOVE DE AGOSTO DE DOUS MIL  DEZASEIS

No salón de plenos do concello de Cerdido,vinte horas do serán  do día vinte e nove  de agosto 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 29.06.2016. Os membros do Pleno
por maioría  dos presentes 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 alcalde e  catro  abstencións dos concelleiros, Ana Rodríguez Montero , Pablo Casas
Cibreiro , Juan José Ramos Prieto  José Esmoris Aldao . A concelleira Ana Rodríguez Montero
aclara que   se abstén da votación porque  non  tivo tempo de  ler a acta que non foi repartida  xunto
a  convocatoria . 

2.-Sorteo   para a elección  dos membros das mesas electorais para as eleccións ao Parlamento
Galego  do día 25.09.2016.

Realizado  o  sorteo  por  medios   informáticos  o  resultado  dos  membros  das  mesas  electorais    para  as
eleccións ao Parlamento Galego   son os seguintes 

DISTRITO PRIMEIRO - SECCIÓN PRIMEIRA - MESA A
Presidente:Roberto  López Casal    
1er. Vocal:María Nelly Garcia Graña      
2º. Vocal: Noemi Bereijo Couceiro    

1º. suplt. presidente:Natalia Orjales Sande  
2º. suplt. Presidente:Sergio Landrove Rico  
 1ºr. suplt. vocal 1º:Jennifer Garcia Martín  
2. suplt. vocal 1º:Venerando Ruiz Garrote     
1er. suplt. vocal 2º:   Ana Belén Pena Duran   
2 suplt. vocal 2º:Rosana Santalla Dopazo  

DISTRITO PRIMEIRO - SECCIÓN PRIMEIRA - MESA B
Presidente: Monserrat Anerios Martinez     
1er. vocal: Adela Villadoniga Garrote   
2º. Vocal: David Loureiro Loureiro    

1er. suplt. presidente: Ari López Vidal   
2º. suplt. presidente: Juan Carlos Espiñeira Beceiro   
1er. suplt. vocal 1º: José Raúl Blanco Pato      
2º. suplt. vocal 1º.Jose Manuel Novo Martinez



1er. suplt. vocal 2º:Monserrat Lago Villar 
2º suplt vocal 2º Fabio Aneiros Breijo 

3.- Festivos locais 2017. Leida a proposta da Alcaldía do tenor literal seguinte :Unha  vez comunicadas
as   festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2017,  e dada a
posibilidade de establecer dous días  de cada ano natural como festa locais, segundo establece o
artigo 37.2 do Estatuto dos Traballadores  esta alcaldía  propón ó pleno a aprobación  da seguinte
proposta:Primeiro  - Establecer como festivos  locais para o ano 2017, os días 28 de febreiro de
2017, (martes de entroido) e o  10 de xullo de 2017.Segundo-  Remitirlle copia deste acordo a
Xefatura Territorial da Coruña da  Consellería de Traballo e Benestar.. Os membros do pleno  por
unanimidade e consenso  fixaron como   día de festivo local    o 10 de xullo de 2017 , non
incluído na proposta inicial da  Alcaldía 

Control e fiscalización dos órganos da Corporación:

4.-Dar conta das resolucións da alcaldía . A secretaria  deu lectura  a relación de decretos da
Alcaldía 

Núm. Data Descrición

Xuño 2016

119 23/06/2016 Autorización para celebrar as festas de San Xoán

120 23/06/2016 Autorización para pechar unha vía municipal ao tráfico rodado en Campo da Igrexa

121 23/06/2016
Aprobación das bases para a contratación de 3 peóns dentro do plan de integración laboral da
Deputación da Coruña

122 27/06/2016
Acordo de contratación de persoal da bolsa de emprego para a substitución das traballadoras do
SAF durante as vacacións

123 28/06/2016 Autorización para realizar as luminarias de San Pedro

124 28/06/2016 Aprobación de pagos de facturas da nº 572 á nº 664 e nóminas, seguridade social e quilometraxe

125 28/06/2016 Autorización para celebrar as festas de San Martín

126 28/06/2016
Autorización para celebrar un espectáculo pirotécnico en Vila da Igrexa durante as festas de San
Martín

127 28/06/2016
Autorización para pechar unha vía municipal  ao tráfico rodado en Vila da Igrexa durante as
festas de San Martín

128 28/06/2016
Autorización a Comisión de festas de Cerdido para usar a pista polideportiva de O Castro para
actividades relacionadas coa festa

129 30/06/2016 Alta no padrón municipal de habitantes en Noval, 3

Xullo 2016

130 01/07/2016 Autorización a APA “Os Carrís” para usar un local do Castro para realizar un campamento de



verán durante o mes de xullo de 2016

131 04/07/2016 Aprobación do expediente de modificación de crédito 6/2016

132 04/07/2016 Autorización a particular para usar o local da cafetería do castro para celebrar unha xuntanza

133 04/07/2016
Aprobación da liquidación segundo o convenio de colaboración co concello de Valdoviño para
compartir arquitecto municipal

134 06/07/2016 Autorización a particular para usar o local do teatro do castro para celebrar unha xuntanza

135 07/07/2016
Aprobación do expediente de contratación da obra: Acondicionamento Area Recreativa Os Carrís
e outros do PAS 2016 e convocatoria da mesa de contratación

136 07/07/2016
Aprobación do expediente de contratación da obra: Camiño O Vilar a Vila da Igrexa e outros do
PAS 2016 e convocatoria da mesa de contratación

137 07/07/2016 Aprobación de pagos de facturas segundo anexo I

138 13/07/2016
Aprobación do expediente de contratación da obra:  Camiño O Porto-  Rañoa- As Barbelas e
outros e apertura do procedemento de adxudicación coa invitación a 3 empresas

139 14/07/2016 Aprobación de pagos de facturas da nº 665 á nº 748 e nóminas, seguridade social e quilometraxe

140 14/07/2016 Acordo de contratación de 3 peóns a través do plan de integración da Deputación da Coruña

141 15/07/2016
Acordo de obras e subministracións a solicitar a través do Plan Provincial de Medio Ambiente
2016

142 15/07/2016 Aprobación do presuposto para a limpeza e desbroce de pistas municipais

143 15/07/2016 Aprobación do presuposto para a adquisición de 41 suxeita contedores

144 19/07/2016 Autorización a Comisión de festas dos Casás para usar un local da Escola dos Casás

145 19/07/2016 Aprobación do listado de recibos do SAF correspondentes ao mes de xuño de 2016

146 20/07/2016 Alta no padrón municipal de habitantes en Rebordaos, 9

147 22/07/2016 Autorización a Arumes do Castro para usar os locais do Castro para celebrar un festival de corais

148 22/07/2016
Autorización a Airiños dos Carrís  para usar  un local  do Castro e  a  pista  polideportiva para
celebrar a Xuntanza de grupos tradicionais

149 22/07/2016 Autorización a Arumes do Castro para usar un local de Avispeira para celebrar o curso de pintura

150 27/07/2016
Autorización a Aririños dos Carrís para usar un local do Castro para os ensaios de pandeireta de
adultos os venres de 19:00 a 21:00

151 27/07/2016 Autorización a Albar Quercus para usar o polideportivo municipal para as clases de zumba

152 29/07/2016
Declaración de desestimación da solicitude de declarar en situación de asimilación á de fora de
ordenación a planta de formigón

Agosto 2016

153 08/08/2016
Acordo de reiniciar o procedemento de adxudicación da obra do POS 2016: Carretera O Porto –
A Barqueira

154 08/08/2016
Aprobación do presuposto de Senes Cit SL para impartir o curso de aplicar produtos 
fitosanitarios básico

155 08/08/2016 Aprobación de pagos de facturas da nº 749 á nº 811



156 09/08/2016 Autorización a Arumes do Castro para usar un local do Castro para unha comida da asociación

157 10/08/2016 Autorización a Restauracións Amigos dos Casás para celebrar a feira da malla

158 10/08/2016
Autorización  a  Restauracións  Amigos  dos  Casás  para  pechar  unha  vía  municipal  ao  tráfico
rodado durante a celebración da feira da malla

159 10/08/2016 Acordo de contratación de persoal para cubrir a baixa laboral dunha traballadora do SAF

160 10/08/2016
Aprobación do presuposto remitido por Estudio Técnico para a dirección de obra e coordinación
de seguridade e saúde en relación a obra Camiño O Porto – Rañoa – Barbelas e outros 

161 10/08/2016 Acordo de adxudicación do contrato da obra Camiño O Porto – A Rañoa - Barbelas e outros

162 10/08/2016 Alta no padrón municipal de habitantes en Cabanas, 8 - A Barqueira

163 11/08/2016
Acordo  de  reformulación  da  solicitude  realizada  á  Consellería  de  Política  Social  para  o
cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios

164 19/08/2016
Acordo de aprobación da solicitude de axuda para o programa de Mellora de espazos e servizos
públicos municipais para a contratación de persoal   no programa de APROL RURAL 

165 19/08/2016 Acordo de aprobación do presuposto para a adquisición dunha cámara de fotos e vídeo

166 23/08/2016 Convocatoria de pleno ordinario para o 29/08/2016 

A   Concelleira Ana Rodríguez Montero  solicita aclaración dos seguintes decretos 

Núm. 131 , de que se trata a modificación de crédito . O alcalde explica que neste momento non ten
información 

Núm.133   que cantidade se  transfire ao Concello de Valdoviño polos servizos do arquitecto .  O
alcalde explica que neste momento non ten información e que no  vindeiro pleno   contestará

Núm.138 . a cantas  empresas se invitou e cales son .  O alcalde explica que invitou a tres empresas
a José No Mantiña , a Huso e a Zenale 

Num  140  ,solicito  información desta contratación porque no todos son da zona . O alcalde explica
que se contrataron por un programa de Deputación e que  non era necesaria enviar oferta ao INEM
das Pontes e que se inscribiu  quen quixo  , un dos  contratados e de Ferrol ou Narón 

Núm 141  , que se solicitou   no Plan de Medio Ambiente . O alcalde explica que se    solicito  unha
obra para  mellorar as fosas sépticas do concello e un subministro que consiste  en  maquinaria
pequena como Hidrolimpiadora  , unha furgoneta etc 

Num 142 . porque cantidade se contratou o desbroce das pistas . O alcalde explica que se contratou
o desbroce de 45  km  por  unha cantidade de 9000,00€ 

Num 152  ,  de que se trata ? O alcalde explica que foi un expediente que non se seguiu tramitando
por falta de documentación  e de pago das taxas 



Num 163 . en que consiste a reformulación ? O alcalde explica que  houbo que solicitar de novo a
subvención porque aumentaron a cantidade  ao redor dos 1000,00 € 

Num 164 . en que consiste o programa APROL rural ?  O alcalde explica que é para contratar
persoal   e que solicitou un peón e un auxiliar administrativo , que  xa están confirmados e  tres
peóns mais   que están pendentes de  resolver 

O Concelleiro  Pablo Casas Cibreiro   fai un serie de rogos  a Alcaldía para que se cambie un
contador do alumeado público que esta  nun terreo da súa propiedade e que esta dentro do peche e
que   cando se desbroce as pistas , se repase  porque hai sitios que  hai toxo  moi alto . O alcalde
explica que  cando se desbrozou por Rebordaos ia a maquina e unha persoa destras  repasando . 

5. Dar conta  da execución presupostaria do   segundo trimestre do ano 2016. A secretaria
-interventora  deu lectura o informe que se  transcribe deseguido : Informe de Intervención 
Paula Díaz Tie , secretaria -interventora do Concello de Cerdido  o abeiro do establecido na Orden
HAP /2105/2012,  do  1   de  outubro  ,  pola  que  se  desenvolven   as  obrigas  de  subministro  de
información   prevista  na  Lei  Orgánica  1/2012  do  27  de  abril  de  Estabilidade  Presupostaria  e
Sostenibilidade Financeira  informa : Primeiro :Que o día  05.07.2016  remitiuse     con certificado
dixital a información requirida polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas  ao abeiro do
disposto a Orden HAP /2105/2012, do 1  de outubro , pola que se desenvolven  as obrigas de
subministro  de  información   prevista  na  Lei  Orgánica  1/2012  do  27  de  abril  de  Estabilidade
Presupostaria e Sostenibilidade Financeira correspondente o segundo trimestre do ano 2016 , tanto
os datos  presupostarios como os anexos dos informes  ,  dos que resalto a seguinte  información
que se resume nos seguintes datos : Primeiro  trimestre do ano 2016. .Anexo F.1.1.9: Calendario e
Presuposto de Tesoureira  



 Anexo F.1.1.9: Calendario e Presuposto de Tesoureira  Previsións de terceiro trimestre :

 Anexo F.1.1.13 . Deuda  viva e vencemento mensual previsto próximo  trimestre 



 Mocións de urxencia . Non se presentaron 

6.- Rogos e Preguntas 

O concelleiro  José Esmoris Aldao  realiza as seguintes preguntas :

1.- Estase  sulfatando  as aceras   e o persoal non conta cos medios  de protección adecuados  para
isto , ten o persoal autorización para utilizar estes herbicidas?

O  alcalde  explica que  o  herbicida utilizado , non precisa do curso  para poder compralo e que    se
dixo ao persoal que se puxeran mascarillas para  botalo 

2. Porque motivo se   tirou a caseta da taquilla do campo  de fútbol , xa que algunha directiva pode
solicitala  e  ser necesaria .

O alcalde  explica que a caseta estaba en mal estado e  era perigosa ,as chapas están en canto  vivo
e se optou por tirala  por motivos estéticos . 

 3.- No  ultimo pleno   díxose que   na anterior reforma do campo de fútbol non se botou area, polo
que se entrega   un papel ao Concelleiro de Deportes   que é un presuposto de Senra onde se
especifica   o que se fixo . 

O alcalde explica que  o que se dixo e que  a area  non era a adecuada . 

 A concelleira  Ana Rodríguez Montero   realiza as seguintes preguntas 

 1.- As  obras  que esta   realizando Mantiñan en Barbelas , deixou un castiñeiro en moi mal estado
e deixan a terra   na propiedade dos veciños sen  autorización  e   por isto  antes protestábase moito
nos plenos  

O alcalde   afirma que  se dixo a mantiñan  que en relación  a  terra das cunetas  se botara nas fincas
dos veciños si  tiñan autorización destes , e do castiñeiro  puido ser coa pala  , que o descoñece  pero
falará como  maquinista 

 O concelleiro Pablo Casas Cibreiro   pregunta a Alcaldía sobre a distancia que ten que deixar os
eucaliptos da zona  urbana . O alcalde explica  que é 30 de zona urbana  mais 20 de limpeza de
biomasa . 

E non   habendo mais asuntos que tratar a Presidencia deu por rematada a sesión sendo as  vinte
horas e cincuenta minutos do día  vinte e nove de agosto de 2016. Do  que eu como secretaria dou
fe : 



A  secretaria  O  alcalde 

Paula Díaz Tie Benigno Galego Castro 
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