
ACTA  DA  SESIÓN  ORDINARIA  DA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  DE  CERDIDO
REUNIDA O DÍA   DEZAOITO DE  DECEMBRO    DE DOUS MIL  DEZASETE

No salón de plenos do concello de Cerdido,as  vinte horas   do día dezaoito de decembro  de   dous
mil  dezasete  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 , Pablo Casas Cibreiro , Juan José Ramos Prieto  , José Esmoris Aldao ,baixo a
Presidencia do alcalde  Benigno Galego Castro. Non asistiu Ana Rodríguez Montero 

1.Aprobación , se procede , da acta  do pleno reunido o día 14/11/2017. Os membros do Pleno
por unanimidade  dos presentes aprobaron a   acta anterior .

2.-  Aprobación  do  Plan  Provincial  de  cooperación  ás  obras  e  servizos  de  competencia
municipal  (Plan único de concellos)  “POS+  2018”.Leida a proposta da Alcaldía do tenor
literal seguinte : Logo  da convocatoria   do  Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia  municipal  (Plan  único  de  concellos)  “POS+  2018”  da  Deputación  Provincial  da
Coruña,e  atendendo  as  necesidades  municipais  esta  Alcaldía  propón   a  adopción  do  seguinte
acordo :  1.-  “Participar  no  Plan provincial  de cooperación ás  obras  e  servizos  de  competencia
municipal (Plan único de concellos) “POS+  2018”  da Deputación Provincial da Coruña,  cuxas
Bases  se  coñecen  e  aceptan  na  súa  totalidade,  e  solicitar  a  aplicación  da  achega  e  préstamo
provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con
cargo a “achega provincial 2018”,”achega provincial 2017” e “préstamo provincial 2018”:
A) Financiamento do pago a provedores:

Capítulo II Capítulo VI Total
Achega provincial 2017 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores

 0,00 0,00 0,00

Achega provincial 2018 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores

0,00 0,00 0,00

Subtotal pago a provedores 0,00 0,00 0,00

B ) Financiamento de gastos correntes:
Deputación

Achega provincial 2018 aplicada ao financiamento de gastos correntes 
2018

 125.788,09

Subtotal gasto corrente 125.788,09

C ) Financiamento de investimentos:

ACHEGA PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento
Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento

total
0,00 0,00 0,00
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Subtotal investimentos achega provincial 2018 0,00 0,00 0,00

ACHEGA PROVINCIAL 2017
(Investimentos “financeiramente sostibles”) Financiamento do investimento

Denominación da obra ou
subministración

Grupo de
programa

Deputación Concello Orzamento total

Camiño  de  Vila  da  Igresia  a
Becerroi (Cerdido) e outros 

155  113.008,13 0,00 113.008,13

Subtotal investimentos achega provincial 2017  113.008,13 0,00 113.008,13

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento
Denominación da obra ou subministración Préstamo

Deputación
Achega

Concello
Orzamento total

 0,00  0,00  0,00
Subtotal investimentos préstamo provincial 
2018

 0,00  0,00  0,00

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2018 e que se
relacionan nestas táboas.
D) Financiamento dos honorarios de redacción de proxectos ou pregos:

Denominación do proxecto  ou prego cuxos honorarios
de redacción se solicitan (achega provincial 2018)

Deputación

0,00 
 Subtotal redacción proxectos 0,00

E) Financiamento de achegas municipais a outros Plans, Programas ou Convenios:
Denominación do investimento doutro Plan, Programa ou Convenio 
para cuxa achega municipal se solicita aplicar achega provincial 
2018 

Deputación

  0,00
 Subtotal achega municipal 2018  0,00

Denominación do investimento “financeiramente sostible” doutro 
Plan, Programa ou Convenio para cuxa achega municipal se solicita 
aplicar achega provincial 2017

Deputación

Denominación Grupo  de
programa

 

Saneamento en Díaz 161 10.406,60
 Subtotal achega municipal 2017  10,406,60

F) Redución de débeda con entidades financeiras:

Entidade financeira
Número/código do

préstamo

Importe de “préstamo provincial
2018” aplicado á redución da

débeda
Subtotal redución de débeda con entidades 
financeiras

0,00
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G ) Resumo:

SUBTOTAIS Deputación Concello Total

A-  PAGO A PROVEDORES
Achega 2017 0,00 0,00

Achega 2018 0,00 0,00

B- GASTOS CORRENTES 
 

Achega 2018 125.788,09 125.788,09

C- INVESTIMENTOS

Achega 2018  0,00  0,00  0,00

Achega 2017  113.008,13  0,00  113.008,13

Préstamo
2018

 0,00  0,00  0,00

D-  HONORARIOS REDACCIÓN Achega 2018  0,00   0,00

E- ACHEGAS MUNICIPAIS
Achega 2018 0,00 0,00

Achega 2017 10.406,60 10.406,60

F- REDUCIÓN DÉBEDA Préstamo
2018

0,00 0,00

T O T A L

Achega 2018  125.788,09  0,00  125.788,09

Achega 2017 123.413,73 0,00 123.414,73

Préstamo
2018

0,00 0,00 0,00

TOTAL 249.202,82 0,00 249.202,82

2.-  Aprobar  o  Plan  Complementario  do  ano  2018  no  que  se  inclúen  os  investimentos
financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou
pregos de prescricións técnicas:
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Denominación dos investimentos “financeiramente
sostibles”

(mínimo  do  20%  do  total  das  achegas  e  préstamo
provincial asignado)

Grupo de
program

a
Orzamento

 Camiño Covelo-Casanova( Os Casas ) 155  72.767,60
TOTAIS   72.767,60

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución
dos  investimentos,  e  que  ten  resolto  todo  o  relacionado  coas  concesións  e  autorizacións
administrativas que legalmente sexan necesarias.
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2018 os fondos necesarios para
facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2018, se a houbera.
5.-  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.
6.-   Declarar  que  o  concello  non  solicitou  nin  percibiu  ningunha  subvención  doutras
Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no
caso  de  que  existan  axudas  ou  subvencións  concorrentes  doutras  Administracións,  achégase  o
detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. 
7.- Autorizase á Deputación  Provincial da Coruña 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.
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente
acordo e o correspondente expediente.”Cerdido , 12 de decembro de 2017.O   alcalde, Os membros
do Pleno en votación ordinaria e por  maioria dos presentes aprobaron a moción anterior .
Cinco  votos a favor e tres abstencións dos concelleiros   Pablo Casas Cibreiro , Juan José
Ramos Prieto  , José Esmoris Aldao

O  alcalde explica que    a achega 2018 do POS  adicase  integramente a gasto ordinario , coa
achega do 2017   realizarase  as obras  de camiño Vila da Igresia Beceroi e  no Pos complementario
realizarse  as obras de camiño Covelo – Casanova 

3. Aprobación do presuposto municipal  para o ano 2018  así como  o  cadro de persoal . Leida
a  proposta da Alcaldía do tenor literal seguinte : Unha vez realizado o proxecto de presuposto
municipais para o ano 2018 que ascende a un total de ingresos e gastos de 1.189.347,00 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 2018,
por unha cantidade, tanto a nivel de ingresos como de gastos de  1.189.347,00 euros  que se resume
por capítulos nos cadros seguintes

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

1 Gastos de persoal 463.015,07 1 Impostos directos 221.000,00
2 Gastos en bens 457.544,14 2 Impostos indirectos 3.727,48
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correntes 
3 Gastos financeiros 200,00 3 Taxas e outros ingresos 131.299,81
4 Transferencias 

correntes 
21.400,00 4 Transferencias correntes 636.831,92

0,00 5 Ingresos patrimoniais 18.300,00
6 Investimentos reais 247.187,79 6 Alleamento de investimentos

reais
0,00

7 Transferencias de 
capital 

0,00 7 Transferencias de capital 178.187,79

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

Suma 1.189.347,00 Suma 1.189.347,00

Segundo: Aprobar o  cadro de persoal do concello para o ano 2018  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 2018 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 2018

Cadro de persoal 2018 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 
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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

Animador - sociocultural 1 Vacante
Persoal contratado cunha  
subvención da Deputación 

Os membros do Pleno en votación ordinaria e por  maioria dos presentes aprobaron a moción
anterior . Cinco  votos a favor e tres abstencións dos concelleiros   Pablo Casas Cibreiro , Juan
José Ramos Prieto  , José Esmoris Aldao

O  alcalde  explica    o vindeiro presuposto reduce en 85,000,00 €  respecto o anterior porque se
está a espera que confirmen algúns subvencións e no momento que saibamos  o importe exacto
modificarase este para incrementalo como serán as obra a incluír  no AGADER 2018-2019 ,  se
segue sen subir impostos xa que  con este importe  poderase cubrir as necesidades reclamadas polos
veciños 

O concelleiro José Esmoris  Aldao  explica que non pode comentar nada porque  non recibiu a
totalidade da documentación que foi remitida a  Ana , pero   a ultima hora e por motivos de saúde
non  puido acudir  ao pleno . 

O alcalde  explica  que  a  documentación  esta  a  disposición  de  todos  os  concelleiros   dende  o
momento no que se convoca  o Pleno  e  que se pode enviar    a  un correo electrónico toda a
documentación 

4. Dar conta dos Decretos da Alcaldía  . A secretaria deu lectura a relación de decretos que se
transcribe  deseguido:

Núm. Fecha Asunto

162/2017 24/10/17 Decreto de  aprobación do modelo de convenio de colaboración cos concellos de Ortigueira   
Mañón e Cerdido para a prorroga de  contratación dun axente de emprego e desenvolvemento 
local  durante o exercicio2017-2018  dentro das políticas de emprego promovidas pola Xunta 
de Galicia

163/2017 25/10/17 Decreto  de convocatoria de Pleno ordinario de   outubro  de 2017

164/2017 26/10/17 Decreto de aprobación da reduciron da xornada de traballo para cuidado de menor , solicitada 
por Sonia Pérez Teijeiro

165/2017 30/10/17 Decreto de contratación de persoal   de   axuda a domicilio para  cubrir  xornada  reducida  
solicitada e aprobada para Sonia  Pérez  Teijeiro

166/2017 30/10/17 Licenza de obras para Acondicionamento interior para exposición de mobles de cociña 
Emprazamento: Felgosas nº64 - A Barqueira

167/2017 08/11/17 Decreto de tramitación por  procedemento  simplificado  e inicio de período de alegaciones  y 
nombramiento de órgano instrutor del procedemento de responsabilidade  patrimonial 01/2017

168/2017 08/11/17 Decreto de  desestimento por parte    da empresa  Gas natural   SUR sdg S.A.  da reclamación 
de  deuda   por non presentar a documentación requirida   para   subsanar  a solicitude

169/2017 08/11/17 Relación de recibos correspondentes ó mes de outubro do 2017 do prezo público pola 
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prestación do servizo de axuda no fogar

170/2017 09/11/17 Decreto de convocatoria de pleno extraordinario   para o día 14/11/2017

171/2017 09/11/17 Tramitación de Decretos Aprobación facturas 1171/2017 a 1218/2017

172/2017 10/11/17 Alta a anotar no padrón municipal de habitantes en Abelleira de Abaixo, 2, A Barqueira

173/2017 10/11/17 Decreto de aprobación da conta xustificativa da subvención concedida dentro  do Fondo de 
compensación ambiental 2017

174/2017 13/11/17 Decreto  de devolución de garantía  da obra :Camiño O Vilar  Vila da Igresia e outros

175/2017 13/11/17 Decreto de convocatoria dun pleno infantil para conmemorar o diadía  do neno

176/2017 21/11/17 Tramitación de Decretos APROBACIÓN GASTOS, facturas 1219/2017 a 1351/2017

177/2017 23/11/17 Decreto de devolución de fianza depositada  no contrato  de aluguer dunha vivenda   
municipal de Os Casas

178/2017 23/11/17 Decreto de resolución do procedemento de responsabilidade patrimonial pola  caída dunha 
persiana   dunha vivenda  municipal sobre un vehículo

179/2017 23/11/17 Decreto de contratación de persoal  dentro  do programa APROL RURAL

180/2017 24/11/17 Decreto de aprobación   do expediente de xeneracion de crédito 7/2017

181/2017 24/11/17 Decreto de devolución de ingresos indebidos 01/2017 por  non poder usar  un local  do castro  
autorizado

182/2017 24/11/17 Decreto de aprobación de ingresos  indebidos  02/2017 por  pago  dun aluguer  dunha vivenda 
do que o contrato  xa estaba resolto

183/2017 27/11/17 Alta no padrón municipal de habitantes en Guelle, 2, A Barqueira

184/2017 29/11/17 Tramitación de Decretos, aprobación gastos, facturas de 1352/2017 a 1402/2017

185/2017 05/12/17 Decreto para substituír  a comisión seleccionadora no proceso  de selección de persoal   de 
APROL RURAL

186/2017 07/12/17 Autorización para a celebración dunha xuntanza en Os Casás

187/2017 11/12/17 Decreto de aprobación da certificación  numero 1 e final da obra :Camiño Rego da Madeira ao
limite concello ( Os Casas )

188/2017 11/12/17 Decreto de aprobación de contrato menor  para a dirección da obra :Camiño da Barqueira a 
Barbas  e  outros POS   2017

189/2017 12/12/17 alta a anotar no padrón municipal de habitantes en Regueirolongo, 31, Cerdido

190/2017 12/12/17 Decreto de contratación de persoal   dentro do programa subvencionado de APROL rural

191/2017 12/12/17 Decreto de adxudicación da obra  :Camiño da Barqueira a Barbas  e outros

O concelleiro José Esmoris Aldao pregunta si  as altas  no padrón  foron por  nacementos ,   o
alcalde contéstalle que non 

5. Rogos e preguntas  .

O concelleiro Pablo Casas Cibreiro  pon en coñecemento da Alcaldía o mal estado no que se atopa a
pista  que esta debaixo de Penso , que vai a Porto do Cabo 
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O concelleiro José Esmoris Aldao  pregunta :

1.- P que o alumeado estivo  apagado tantos días e porque hai focos apagados  , o alcalde  contesta
que     non se atopaba o que producía  a aviría e que a empresa  veu varias veces ata amañala  e que
é certo que hai amañar varios focos apagados  e   anuncia que se vai a realizar unha revisión  porque
solo se amañan dos que dan aviso os veciños 

2.- O cartel  anunciador da parroquia de Os Casás  segue sen ser amañado . O alcalde admite   esta
incidencia e afirma que non se realizou por deixadez 

O alcalde      como contstacion   dunha  suxestión realizada polo  concelleiro José Esmoris Aldao
nu pleno sobre  a colocación dun buzón de suxestións , explica que  dende o concello contratouse
unha aplicacións para os teléfonos móbiles par que a xente este informada e que  poida  enviar as
suxestións que estime convintes . 

E , non habendo mais asuntos que tratar , a Presidencia levantou a sesión sendo as vinte horas e
vinte  minutos   do  día dezaoito de  decembro  de 2017. Do que eu como secretaria  dou fe . 
Documento asinado electronicamente pola Alcaldía e por Secretaría 
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