ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CERDIDO
REUNIDA O DÍA DEZASETE DE FEBREIRO DE DOUS MIL DEZASETE
No salón de plenos do concello de Cerdido,as vinte horas do día dezasete de febreiro 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 , 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 29/12/2016. Os membros do Pleno
por maioría dos presentes aprobaron a acta anterior . Oito votos a favor e unha abstención do
concelleiro José Esmoris Aldao que manifesta que el non estivo presenten
2.- Plan provincial
de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal
( Plan único Concellos ) POS 2017+. Leida a proposta da Alcaldía do tenor literal seguinte :
Publicadas as bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2017” da Deputación Provincial da
Coruña, esta Alcaldía en base as necesidades de investimento municipal propón a adopción do
seguinte acordo :
PRIMEIRO : “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2017” 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 2017”,”achega provincial 2016” e “préstamo provincial 2017”:
A) Financiamento do pago a provedores:
Deputación
Achega provincial 2016 aplicada ao financiamento de pago a
provedores
Achega provincial 2017 aplicada ao financiamento de pago a
provedores
Subtotal pago a provedores

0,00
0,00
0,00

B)Financiamento de gastos correntes:
Achega provincial 2017 aplicada ao financiamento de gastos
correntes
Subtotal gasto corrente

Deputación
125.010,64
125.010,64

C ) Financiamento de investimentos:
ACHEGA PROVINCIAL 2017
Denominación da obra ou subministración

Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento
total
Camiño de A Barqueira a Barbas ( A Barqueira ) 85.000,02
0,00
85.000,02
e outros
Subtotal investimentos achega provincial 2017
85.000,02
0,00
85.000,02
Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos No POS+ 2017 e que
se relacionan nestas táboas.
d) Financiamento de achegas municipais a outros plans ou programas:
Achega provincial 2017 aplicada ao financiamento de achegas
municipais
Achega provincial 2016 aplicada ao financiamento de achegas
municipais para investimentos financeiramente sostibles
Subtotal achegas municipais

Deputación
30.000,00
10.391,14
40.391,14

e ) Resumo:
Deputación

SUBTOTAIS

Concello

Total

Achega 2016

0,00

0,00

Achega 2017

0,00

0,00

Achega 2017

125.010,64

125.010,64

Achega 2017

0,00

0,00

0,00

Achega 2016

85.000,02

0,00

85.000,02

Préstamo 2017

0,00

0,00

0,00

D.-HONORARIOS REDACCIÓN

Achega 2017

0,00

0,00

E- ACHEGAS MUNICIPAIS

Achega 2017

30.000,00

30.000,00

Achega 2016

10.391,14

10.391,14

A- PAGO A PROVEDORES

B- GASTOS CORRENTES

C- INVESTIMENTOS

F- REDUCIÓN DÉBEDA

TOTAL

Préstamo 2017

0,00

0,00

Achega 2017

155,010,64

0,00

155.010,64

Achega 2016

95.391,16

0,00

95.391,16

0,00

0,00

0,00

Préstamo 2017
TOTAL

250.401,80

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2017 no que se inclúen os investimentos
financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou
pregos de prescricións técnicas:
Denominación dos investimentos financeiramente sostibles
Orzamento
(mínimo do 20% do total de achega e préstamo provincial asignado)
Instalación de fosa séptica en Abruñeiros
36.751,60
Saneamento en Fercoi ( Cerdido )
40.121,23
TOTAIS
76.872,83
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 2017 os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos
investimentos incluídos na anualidade do 2017, 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. Os membros do Pleno en
votación ordinaria e 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 abstencións dos concelleiros , Ana Rodríguez
Montero , Pablo Casas Cibreiro , Juan José Ramos Prieto José Esmoris Aldao .
O alcalde ponde manifesto que neste plan vanse adicar o redor de 125.000,00 euros para gastos
ordinarios , o redor de 40.000,00para achegas a outros plans e 85.000,00 para obras de melloras de
camiños

A concelleira Ana Rodríguez Montero , pregunta a Alcaldía polo camiño interno de Felgosas e
o alcalde explica que se trata dun camiño que vai dende a Astilladora e que sae a estrada FerrolOrtigueira
3. Dar conta do informe de intervención sobre información da estimación da execución
trimestral do orzamento municipal de 2016 , remitido o Ministerio de Facenda e
Administracións Pública . A secretaria da lectura o informe que se copia deseguido :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 27.01.2017 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 cuarto 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 :

Informe de estabilidade presupostaria

Cumprimento da Regra do Gasto

Nivel de deuda viva

Os datos definitivos serán concretados no momento de aprobación da Liquidación do exercicio
2016. Paula Diaz Tie . Os membros do pleno déronse por enterados
4. Dar conta dos decretos da Alcaldía . A secretaria deu lectura a relación dos decretos que
se copia deseguido :
Nº Decreto
262/2016
263/2016
264/2016
265/2016
266/2016
267/2016
268/2016
269/2016
270/2016
271/2016
272/2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
12/2017

Asunto
Decretos de convocatoria de pleno ordinario
Alta no padrón de habitantes en Agreste núm. 7
Autorización para usar un local do castro para ensaios da coral
Autorización para usar a Escola da Avispeira a Arumes
Expedientes de contrato menor en fase de arquivo
Aprobación de facturas e pagos.
Decreto de aprobación da liquidación dos pagos ao Concello de Valdoviño polo
convenio de colaboración para compartir os servizos do arquitecto municipal
Decreto de contrato menor para o subministro dunha furgoneta e de equipamento para
medio ambiente , subvencionado polo Plan de Medio Ambiente da Deputación da
Coruña
Decreto de aprobación do contrato menor de servizos do programa de atención a
menores en risco social
Pago de facturas de decembro número 3
Solicitude de uso dun local de Avispeira para celebración de aniversario infantil
Contratación de persoal laboral para cubrir baixa de maternidade SAD
Recibos correspondentes ó mes de decembro do 2016 do prezo público pola prestación
do servizo de axuda no fogar
Decreto para adherirse o Plan de Integración Laboral da Deputación da Coruña 2017
Alta en el padrón de habitantes en Ulfe de Malados, 3
Decreto de devolución de garantías nos expedientes de contratación das seguintes
obras:Camiño Pozadauga a O Covelo e outros -Reformado camiño de cruce de Cruz
Encarnada -Vilarelle a Vilela e de Vilela a Felgueira e outros .
Padróns de auga e lixo 2017
Aprobación de facturas e pagos.
Decreto de devolución de garantía da casa de turismo rural
altas no padrón de habitantes en Pontellas, 1, Cerdido
Decreto de aprobación do expediente de contratación da obra :Mellora de saneamento
en Abruñeiros e outros
Decreto de aprobación de contrato menor dun pórtico para a comunicación da casa de
turismo rural co comedor
Relación de recibos correspondentes ó mes de xaneiro do 2017 do prezo público pola
prestación do servizo de axuda no fogar

Decreto de aprobación de expediente de contratación da obra :Reformas na piscina
municipal de O Castro
14/2017 Decreto de aprobación dos Planes presupostarios a medio prazo 2017/2020
15/2017 Aprobación e pago de facturas da nº 59 a 271.
13/2017

5. Rogos e preguntas :
A concelleira Ana Rodríguez Montero realiza as seguintes preguntas e rogos
1.- Nos investimentos do POS 2017 non vai a auga as Travesas , cando hai veciños que o
solicitan. O alcalde explica que foi a falar cos veciños e non teñen interese deste investimento
2. Compráronse xa os terreos para a fosa dos Abruñeiros ? E cal foi o prezo ? O alcalde explica
que aínda non , que a hai un informe de Estudio Técnico sobre a valoración pero que agora non se
acorda do prezo . Os terreos xa están localizados pero como a propietaria dos terreos morreu , é
preciso que os herdeiros realicen as xestións para podelos documentar .
3. As pistas do punto de auga de Lixeiras
alcalde afirma que non foi .

están sen rozar e en mal estado , fóronse a ver? O

4, No Castro , a luz de foro esta estropeada e o saír de noite non se ve nada . O alcalde e explica
que se avisou a empresa fai quince días , amañouse varias veces polo que o mellor haberá que
cambialas
O concelleiro José Esmoris Aldao fai un rogo a Alcaldía para que se amañe o cartel que hai na
estrada ao inicio da parroquia dos Casás e pregunta como vai o plan municipal para restaurar
vivendas
O alcalde explica que foi a falar coa Conselleira de vivenda para solicitar un plan de restauración
de vivenda por un importe de 100.000,00 € e que a concelleira non foi receptiva e lle anuncio que
o ía estudar pero ata o día de hoxe non tivo resposta . Cando Horticina contrate a tantos
traballadores non quere para Cerdido que estos durman en tendas de campaña ou furgoneta e
que o coincidir os meses da recollida coa temporada alta , vai ser moi difícil atopar aloxamento
na comarca
E , non habendo mais asuntos que tratar ,a Presidencia deu por rematada a sesión sendo as vinte
horas e cincuenta minutos do día dezasete de febreiro de dous mil dezasete . Do que eu como
secretaria dou fe :
A secretaria

o alcalde

Paula Díaz Tie

Benigno Galego Castro
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