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ACTA Nº 2019/2
SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN

O día 28 de febreiro de 2019, ás 20,15 horas, baixo a presidencia do alcalde, reúnense os
concelleiros e concelleiras que se indican, coa asistencia da secretaria, que subscribe, co obxecto
de celebrar, en primeira convocatoria, Sesión Ordinaria do Pleno da Corporación.
Preside: Benigno Galego Castro
Asisten: Cándido Eusebio Preto Lago ,Rocío Martinez Martinez ,Marina Tojiero
Martinez ,David Prada Aneiros ,Juan José Ramos Prieto,José Esmoris Aldao,Ana
Rodríguez Montero
Ausencias: Pablo Casas Cibreiro
Secretaria-Interventora : Paula Diaz Tie

Constátase a presenza de membros deste órgano en quórum suficiente, polo que o alcalde, como
Presidente, declara aberta a sesión. Procédese a tratar os asuntos incluídos na orde do dia
1.- Aprobación da acta da sesión do pleno ordinario do día 24.01.2019 . Os membros do
Pleno en votación ordinaria aprobaron a acta anterior .5 votos a favor dos concelleiros Cándido
Eusebio Prieto Lago ,Marina Tojiero Martinez ,David Prada Aneiros ,Rocío Martinez Martinez ,e o
voto do Sr. Alcalde e tres abstencions dos concelleiros ,Juan José Ramos Prieto,José Esmoris
Aldao,Ana Rodríguez Montero.
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2. Dar conta das resolucións da Alcaldía
Núm.

Fecha

Asunto

229/2018

11/12/18 Decreto de resolución de recurso de reposición presentado pola empresa
Syr-amg s.l, contra liquidación da taxa por dilección de obras

230/2018

11/12/18 Solicitude e licenza para tenza de animais perigosos

231/2018

11/12/18 Rexistro de animais perigosos

232/2018

11/12/18 Decreto de contratación de persoal de axuda no fogar, para cubrir
vacacións 2018

233/2018

12/12/18 Solicitude de expedición de tarxeta de armas

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

CVD: hfMYItrtP1N6mOhzx+Kv
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

exp. 2019/G010/000002

234/2018

13/12/18 Pleno ordinario de decembro 2018

235/2018

13/12/18 Decreto aprobación gastos, facturas de 2018/1314 a 2018/1430, e outros
gastos.

236/2018

13/12/18 Alta a anotar no padrón municipal de habitantes en Casanova, 4, Os
Casás

237/2018

17/12/18 Relación de recibos do mes de novembro do 2018 do prezo público pola
prestación do servizo de axuda no fogar

238/2018

18/12/18 Aprobación gastos: pagos a agrupacións políticas e concelleiros asistencia
a plenos.

239/2018

18/12/18 Decreto de no división en lotes dos proxectos presentados no Plan de
Obras e Servizos +2019

240/2018

18/12/18 Decreto de contratación de persoal para cubrir as vacacións de persoal de
axuda no fogar

241/2018

18/12/18 Decreto de aprobación da conta xustificativa do CEIP A Barqueira e
Arumes do Castro

242/2018

18/12/18 Contrato Menor para la elaboración do proxecto técnico para a instalación
dun campo de fútbol de herba artificial

243/2018

20/12/18 Varios pagos, nóminas, seg. social, quilometraxe, axuda de custo e
movementos internos tesoureira

244/2018

21/12/18 Alta no padrón municipal de habitantes en Piñón, 4, A Barqueira

245/2018

21/12/18 Decreto de reconocimiento de complemento de antigüidade a María Rita
Fraga Orjales

246/2018

21/12/18 Aprobación e ordenación gastos, facturas de 2018/1431 a 2018/1451

247/2018

31/12/18 Expedientes de gastos relacionadas nos anexo 1, e con número de
rexistro de facturas de 2018/1452 a 2018/1454 ámbalas dúas incluídas, e
outros

1/2019

04/01/19 Solicitude de uso dun local da casa da cultura para unha reunión do grupo
político municipal do PP

2/2019

04/01/19 Solicitude de autorización para usar instalacións municipais

3/2019

11/01/19 Relación de recibos do mes de decembro do 2018 do prezo público pola
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prestación do servizo de axuda no fogar
4/2019

15/01/19 Solicitude de subvención para a creación e/ou mellora das infraestruturas,
dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de
servizos municipais, destinadas a concellos de Galicia para o ano 2019,
de forma individual DOG 31/12/2018

5/2019

17/01/19 Alta no Padrón Municipal de Habitantes deste Concello en Pena, 2,
Cerdido

6/2019

17/01/19 Subvenciones subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación
temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras
da renda de integración social de Galicia (Risga) e se aproba a súa
convocatoria para o ano 2019. TR351F DOG 09/01/2019

7/2019

21/01/19 Alta no padrón municipal de habitantes en Piñeiro, 9A, Cerdido

8/2019

21/01/19 Pleno extraordinario para o día 24/02/2018

9/2019

21/01/19 Solicitude da Asoc. Albar Quercus dun local de Avispeira para as clases de
pintura

10/2019

22/01/19 Solicitude da Asociación de Mulleres Rurais Albar Quercus para solicitar o
uso dos dous locais da Area Recreativa O Castro

11/2019

22/01/19 Solicitude da Asociación Cultural Airiños dos Carrís para reservar os dous
locais de O Castro

12/2019

22/01/19 Solicitude de Reserva de Escola de Avispeira para reunión das socias da
asociación

13/2019

24/01/19 Subvenciones reguladas por Orde do 17 de decembro de 2018 pola que
se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras
e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva
e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación
Ambiental para o ano 2019, de forma individual e mediante o sistema de
xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia DOG
31/12/2018

14/2019

24/01/19 Subvenciones de socorrismo acuático da Deputación da Coruña

15/2019

25/01/19 Adxudicación do contrato de Servizo de axuda no fogar por procedemento
aberto, tramitación simplificada, Licitación electrónica

16/2019

25/01/19 Decreto de recoñecemento de complemento de antigüidade a José
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Victoriano Bouza Pita
17/2019

28/01/19 Decretos de aprobación de gastos de persoal 2019

18/2019

29/01/19 Decreto de aprobación do gasto de canon da auga do ano 2018

19/2019

31/01/19 Alta no padrón municipal de habitantes en Casaldaia de Abaixo, 7, Cerdido

20/2019

31/01/19 Padróns de contribuíntes da taxa polo abastecemento de auga a domicilio
e da taxa pola recollida de lixo do ano 2019

21/2019

01/02/19 Alta no padrón municipal de habitantes en Riba de Arriba, 3, Os Casás

22/2019

01/02/19 Alta no padrón municipal de habitantes en Casavella, 5, A Barqueira

23/2019

01/02/19 Decreto de aprobación de contratos menores, obradoiro de memoria,
informática, e prevención de situacións de riscos en menores e plan de
infancia

24/2019

01/02/19 Contrato Menor de reparacións de fontaneira na piscina municipal

25/2019

07/02/19 Recibos correspondentes ó mes de xaneiro do 2019 do prezo público pola
prestación do servizo de axuda no fogar

26/2019

07/02/19 Programa de financiamento dos Servizos Sociais comunitarios municipais
2019 Deputación da Coruña BOP 08/01/2019

27/2019

07/02/19 Decreto de aprobación de gastos, facturas 2018/1455 e 2019/1 a
2019/113

28/2019

08/02/19 Contrato Menor de adquisición dunha parcela no lugar de Abruñeiros con
referencia catastral 15025A0561890BI

29/2019

08/02/19 Solicitude de autorización para usar a escola de Avispeira para celebrar
unha festa de aniversario infantil

30/2019

12/02/19 Decreto de Alcaldía de presentación dun recurso de alzada contra
resolución da Consellería de medio rural non admitindo a solicitude de
aproveitamento madeireiro na Fraga dos Casas

31/2019

12/02/19 contrato de servizo para realizar actividades na Piscina O Castro

32/2019

12/02/19 Contrato menor para Deseño, contidos e impresión dun primeiro boletín
para o Concello de Cerdido, de 8 páxinas, 1. exemplares en tamaño A4.

33/2019

14/02/19 Contrato Menor de subministro de dúas cubertas para as rodas do tractor
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municipal
34/2019

15/02/19 Reserva do local da cafetería da Area Recreativa O Castro para celebrar
un campionato de tute

35/2019

15/02/19 Reserva de dous locais da Area Recreativa O Castro para representación
teatral

36/2019

20/02/19 Modificación presupuestaria 01/2019 xeneracion de crédito

37/2019

22/02/19 Contrato Menor para a elaboración dunha paxina web do Concello

38/2019

22/02/19 Contrato Menor de obra para a rehabilitación do lavadoiro de
Casaldegonce

A concelleira Ana Rodríguez Montero solicita aclaración dos seguintes Decretos :
1.- A aprobación do proxecto de instalación de herba artificial do campo de fútbol , xa tena
subvención aprobada e a canto ascende e para que campo é . O alcalde explica que o proxecto
ronda os 300.000,00 euros e para o campo de fútbol grande e que o ano pasado solicitouse
unha subvención que non concederon e pretendese solicitar tamén este ano .
2. Para que é o contrato de actividades na piscina. O alcalde explica que é o servizo de
socorrismo acuático
3.- O contrato para a elaboración da paxina web a canto ascende que empresa é . O concelleiro
Cándido Prieto Lago explica a empresa chámase EUMELET é de As Pontes , o prezo é de
1600,00 e que se solicitaron varias ofertas pero rondaban entre os 6000,00 e 3000,00
consultando a empresas próximas da zona
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3.- Rogos e Preguntas
A concelleira Ana Rodríguez Montero fai as seguintes preguntas á Alcaldía :
1.-En Febreiro de 2016 , acordouse realizar un deslinde co Concello de Moeche ,como van os
trámites . O alcalde explica que están parados , que non se volver a saber do asunto e pensa que
esta condicionado a que Moeche aprobe o seu Plan Xeral , que na actualidade esta paralizado .
2.- Funcionan as placas fotovoltaicas ? O alcalde explica que onte avariáronse as da Piscina e
que esta a espera de amañala, pero as do aparcamento funcionan .
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3.- No anterior goberno , realizouse un estudio para adaptara as potencias do alumeado para
aforrar enerxía , cambiouse un alumeado por LED , para baixar o consumo , fíxose neste tempo
algunha outra actuación ? O alcalde explica que están a espera de realizar un estudio para
poder sacar a contratación o subministro de enerxía eléctrica e do mantemento do alumeado e
que tamén noutro goberno apagáronse as luces ,a concelleira respóstalle que se apagaban
cando estan varias acendidas para a mesma casa .
Ás 20:20 horas do día 28 de febreiro de 2019 e dado que non hai máis asuntos que tratar. Por
orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, da que eu,
secretaria, dou fe.
A secretaria, Paula Díaz Tie
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O alcalde, Benigno Galego Castro
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