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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE MESÍA 
CELEBRADA O DÍA 6 DE FEBREIRO DE 2017 

 

En Mesía, a 6 de febreiro de 
2017, sendo as trece horas, na 
Casa do Concello, logo da 
convocatoria para o efecto, 
reuníronse, en primeira e 
pública convocatoria, os señores 
concelleiros que se relacionan 
na marxe, co obxecto de celebrar 
sesión ordinaria do Pleno. 

A tódolos asistentes 
entregáraselles copia da Orde 
do Día, cos asuntos para tratar, 
poñéndose á súa disposición o 
expediente da sesión e 
cumprindo os trámites esixidos 
pola normativa vixente. Estando 
presente o quórum necesario, 
polo Sr. Alcalde declárase 
validamente constituída a 
sesión. Pásase a continuación a 
tratalos seguintes asuntos 
incluídos na Orde do Día: 

 
 
1. APROBACIÓN DA ACTA CORRESPONDENTE Á SESIÓN CELEBRADA O 

DÍA O DÍA 2 DE DECEMBRO DE 2016. 
 
 

 Abre a sesión o Sr. Alcalde preguntando se por parte dos concelleiros se quere facer 
algunha aclaración do borrador da acta correspondente á sesión sinalada no epígrafe. 
 
 Non habendo pronunciamentos ó respecto, sometese a votación a aprobación da 
mesma, adoptándose o acordo por unanimidade dos membros presentes. 
 
 
2. APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO 2017. 
 
 
 O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA Ó CONCELLO PLENO.  
 APROBACION INICIAL ORZAMENTO 2017.  
  

ALCALDE 
D. Mariano Iglesias Castro. 
 
CONCELLEIRO/AS: 
PSdeG-PSOE: 
Dª Pilar Sánchez Ulloa  
D. Gervasio Sánchez Barreiro. 
D. José Pardo Álvarez. 
D. José Fernando García Lesta.  
Dª María Amparo García Pernas.  
D. José María Tojo Espiñeira. 
D. José Antonio Calviño Gómez.  
PP: 
D. José Manuel García Sesmonde. 
D. Adolfo Manuel Grobas Vázquez. 
 
Non asisten e se excusan: 
PSdeG-PSOE:  
D. José Piñeiro Blanco. 
 
SECRETARIO - INTERVENTOR : 
D Eladio Bendaña Pardo. 
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 Visto o Orzamento do Concello para o exercicio económico 2017 formado por esta Alcaldía, coas suas bases de 
execución, anexos preceptivos e documentación complementaria, e a plantilla de persoal para o exercicio 2017, de acordo 
co disposto no artigo 162 e seguintes do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, en concordancia co artigo 18 do Real Decreto 500/1990 e a Lei orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira, e visto o informado pola Secretaría – Intervención; 
propoño ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 
 Primeiro. Aprobar inicialmente, de conformidade co establecido no artigo 112 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das bases de réxime local, e no artigo 168 do texto refundido, o Orzamento Xeral do Concello de Mesía para 
o exercicio 2017, que inclúe as súas Bases de Execución e demais documentación preceptiva, e que presenta, como 
resumo por capítulos orzamentarios, o seguinte desglose. Conxuntamente apróbase inicialmente a plantilla de persoal 
correspondente o exercicio 2017. 
 
A) INGRESOS, RESUMO POR CAPÍTULO     
1. OPERACIÓNS CORRENTES     
CAPÍTULO I IMPOSTOS DIRECTOS 368.000,00 € 
CAPÍTULO II IMPOSTOS INDIRECTOS 15.000,00 € 
CAPÍTULO III TAXAS E OUTROS INGRESOS 190.476,26 € 
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.118.563,90 € 
CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIAIS 4.500,00 € 
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES:  1.696.540,16 € 
2. OPERACIÓNS DE CAPITAL     
CAPÍTULO VI ENAXENACIÓN INVESTIMENTOS REAIS 0,00€ 
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 472.331,70€ 
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEIROS 2.000,00€ 
CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEIROS 0,00€ 
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL:  474.331,70€ 
TOTAL ORZAMENTO XERAL   2.170.871,86€ 
 
B) GASTOS, RESUMO POR CAPÍTULO     
1. OPERACIÓNS CORRENTES     
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 756.619,46 € 
CAPÍTULO II GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS 756.025,25 € 
CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEIROS 500,00 € 
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRENTES 49.284,17 € 
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES:  1.562.428,88 € 
2. OPERACIÓNS DE CAPITAL     
CAPÍTULO VI INVESTIMENTOS REAIS 606.442,98 € 
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEIROS 2.000,00 € 
CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEIROS 0,00 € 
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL:  608.442,98 € 
TOTAL ORZAMENTO XERAL  2.170.871,86€ 
 
 
PLANTILLA DE PERSOAL DO CONCELLO DE MESÍA 
 
A) FUNCIONARIOS DE CARREIRA 
 
Funcionarios Nº de Prazas Grupo Escala o Sector Nivel Situación 
Secretario- Interventor  1 A1/A2 HE 30/28 Propiedade 
Administrativo  1 C1 A.Xeral 22 Propiedade 
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Administrativo 1 C1 A. Xeral 20 Propiedade 
Subalterno 1 E A.Xeral 14 Propiedade 
 
B) PERSOAL LABORAL TEMPORAL 
 
Denominación Nº de Prazas Vacantes 
Técnico especialista en redes 1 0 
Peón-condutor 2 0 
Asistente domiciliaria 1 0 
Encargada da limpeza 1 0 
Limpadora 2 0 
Conserxe do colexio 1 0 
Peón 4 1 
Auxiliar axuda a domicilio 13 0 
Monitor deportivo 1 1 
Monitor tempo libre 1 0 
Traballadora social 1 0 
Educadora familiar 1 0 
Auxiliar servizos sociais 1 0 
Técnico de emprego 1 0 
Animador deportivo 1 0 
Socorrista 2 2 
 

Segundo.- Expoñer ao público o expediente e darlle a publicidade establecida no artigo 169 do Texto Refundido 
da Lei Reguladora das Facendas Locais, publicando o pertinente anuncio no BOP e no taboleiro de anuncios do concello, 
ós efectos de que no prazo dos quince días seguintes a súa publicación poidan examinalo os interesados e presentar as 
reclamacións que estimen oportunas.  

 
Terceiro.- O presente acordo entenderase aprobado definitivamente se durante o prazo de exposición ó público 

non se presentan reclamacións. Neste caso procederase a súa publicación, debidamente resumido por capítulos, no BOP. 
Si se presentasen reclamacións, serán resoltas polo Pleno 

 
En Mesía, a 1 de febreiro de 2017.O ALCALDE, Asdo. Mariano Iglesias Castro.” 
 
Manifesta o Sr. Alcalde que o orzamento que aquí se presenta conta con todos os 

documentos e informes legalmente esixibles, ascendendo a 2.170.871,86€, equilibrado en 
ingresos e gastos. Fíxose tendo en conta a execución do ano pasado, que alcanzou en torno 
ao 97% no estado de gastos e ingresos.Vou facerlles un desglose do mesmo. 

 
En canto aos ingresos, o capítulo 1 ascende a 368.000,00€, que se corresponden coa 

contribución de rústica e urbana, o imposto de vehículos e o de actividades económicas. 
No capítulo 2, que ascende a 15.000,00€, recóllese o imposto de obras, e redúcese respecto 
o ano pasado porque as licenzas son as que son e non hai moita obra precisamente. No 
capítulo 3, taxas e outros ingresos, que ascende a 190.476,26 €, se recollen os ingresos 
derivados de, entre outros, recollida de lixo, expedición de documentos, servizo de axuda 
no fogar, podoloxía e fisioterapia, actividades culturais e deportivas ou entrada ao museo 
das Brañas, incrementándose uns seis mil euros respecto ao pasado exercicio. No capítulo 
4, 1.118.563,90€, transferencias correntes, recóllense as achegas de entidades 
supramunicipais, máis ou menos como o ano pasado. No capítulo 5, ingresos 
patrimoniais, contémplanse, entre outros, os ingresos de aluguer do edificio da farmacia. 
O montante total dos ingresos correntes, 1.696.540,16 € deben ser suficientes para atender o 
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gasto corrente, habendo unha diferenza a maiores de 134.111,28€, que é a cantidade 
destinada polo concello a inversión con fondos propios, como máis adiante lles 
comentarei. No capítulo 7, transferencias de capital, que ascende a 472.331,70€, recóllense 
as cantidades afectadas a inversións aportadas, neste caso, pola Deputación. No capítulo 8 
consígnanse 2.000,00€ para o caso de anticipos ao persoal. En total, 2.170.871,86€, que 
incrementa en 70.000,00€ o do pasado exercicio, dentro do porcentaxe de incremento que a 
lei nos permite máis os aumentos de recadación no IBI derivados da revisión de valores 
catastrais e da inclusión de novos inmobles que antes non tributaban.  

 
 En canto aos gastos, no capítulo 1, 756.619,46 €, contémplanse os gastos dos cargos 
que temos adicacións e do persoal que conforma a plantilla, que se mantén coma o pasado 
exercicio, coas flutuacións inevitables no réxime de adicación na xornada das auxiliares de 
axuda a domicilio do departamento de servizos sociais, debido ás altas, baixas e 
modificacións de intensidade do réxime prestacional. Xa non se prevé, como en anos 
anteriores, a dotación dun posto para cubrir necesidades urxentes debidas a baixas e 
vacacións, xa que esta coxuntura cúbrese cun contrato de servizos. Así mesmo, o peón que 
se ven consignando nos últimos exercicios por un período de seis meses ao ano para 
desbroces, increméntase ata nove meses porque este ano quedámonos curtos. Seguimos 
contando con dous peóns e un monitor de tempo libre nas “Brañas da Valga” financiados 
cun convenio nominativo asinado coa Deputación dende fai cinco anos. En canto ao posto 
de Tesourería, e segundo comunicación da Fegamp, prorrógase o réxime vixente, polo que 
as funcións inherentes ao posto continúa asumíndoas o secretario-interventor, 
consignándose 400,00€ mensuais para retribuír as mesmas. Significar en todo caso que 
debido a que non hai orzamentos do Estado, todas as cantidades consignadas nas partidas 
de persoal mantense conxeladas. 
 
 En total, dous políticos, catro funcionarios e trinta e seis persoal laboral temporal, 
con dúas prazas de socorristas libres máis o peón de nove meses que xa lles contei. 
Dezasete pertencen  ao departamento de servizos sociais, con menos gasto que o ano 
pasado, pero que incrementa á súa vez o gasto corrente ao externalizarse o servizo de 
sustitución, como dixe anteriormente. 
 

No capítulo 2, gasto en bens correntes e servizos, 756.025,25 €, recóllense gastos en 
arrendamentos, reparacións de maquinaria, alumeado, servizos informáticos, material, 
subministros, gasóleo, seguros ou indemnizacións por razón do servizo, tanto do persoal 
como dos órganos de goberno. No capítulo 3 recóllense os gastos financeiros, 500,00€, por 
si hai que atender algún gasto bancario, porque xa saben que non temos operacións de 
crédito. No capítulo 4, transferencias correntes, 49.284,17€, contémplase crédito para 
atender gastos de emerxencia social, xantar na casa, axudas por nacemento de fillo ou a 
cota á Mancomunidade de Ordes. Tamén as subvencións nominativas, que son as 
seguintes: Visantoña Club de fútbol: 6.000,00€, Club Deportivo Mesía: 3.500,00€ , 
Asociación Cultural Escola de Música Tradicional de Mesía: 1.500,00€, viaxe de fin de 
curso dos alumnos do último curso, de 4º da ESO, do CPI: 700,00 euros, e sempre que 
estean empadroados en Mesía. As cantidades dos clubs deportivos se incrementan 
respecto do ano pasado e consígnase máis para o Visantoña porque ten xente en todas as 
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categorías. Tamén se incrementa un pouco a da Asociación Cultural Escola de Música 
Tradicional de Mesía. 

 
O total do gasto corrente ascende a 1.562.428,88€,  o que supón 134.000€ menos que 

os ingresos por operacións correntes, o que nos permite adicar esta cantidade a 
investimentos, recollidos no capítulo 6 e no Anexo de Inversións. O importe total de 
investimento, 606.442,98€ supón o 28% do noso orzamento, 47.000,00€ máis que o ano 
pasado. Esta cantidade vense incrementando dende o ano 2014. Do total, 472.331,70€ 
veñen da Deputación, xa que, igual que o ano pasado, a Xunta non aporta nada. 
Consígnanse unhas cantidades xenéricas nunhas partidas destinadas a necesidades 
puntuais ou para cumprimentar a achega municipal no caso de subvencións que 
puidéramos obter, e así, para obras en materia de urbanismo, en infraestruturas 
deportivas, infraestrutura viaria e reparación de edificios oficiais de uso múltiple. Os 
proxectos concretos de investimentos son os que xa lles comentarei despois cando falemos 
do POS. 

 
E por último, no capítulo 8, 2.000,00€ para o caso de anticipos ao persoal, cantidade 

que nunca se utilizou dende que eu son Alcalde. 
 
En definitiva, este é o documento que conseguimos elaborar. Non deixa de ser unha 

previsión segundo os antecedentes dos que dispoñemos, si ben tendo en conta que as 
fluctuacións que houbo nos últimos exercicios sempre foron para ben. O ano pasado 
tiñamos unha previsión inicial de dous millóns noventa e oito mil e finalizou en dous 
millóns catrocentos trinta e dous mil, por obtención de subvencións en concorrencia ou 
por xestións deste equipo de goberno. 

 
 Ogallá puidésemos traer outros presupostos, con máis investimento. Cadaquén 

faría uns orzamentos distintos, pero tratamos de atender as necesidades existentes. 
Milagros non se poden facer. É un presuposto continuísta, de marcado carácter social, 
máis da metade destínase a servizos básicos e sociais, priorizando á xente. Paso a palabra 
ao Partido Popular.  

 
Manifesta o Sr. Grobas que os gastos de persoal parécenlle un pouco altos, ao que 

resposta o Sr. Alcalde que iso é fácil de analizar. Hai 40 persoas en plantilla. ¿Prescindimos 
da alcaldía ou da concelleira? Temos o salario conxelado dende 2012. Logo hai catro 
funcionarios, persoal de axuda no fogar, dezasete, pero persoal obrigatorio por lei, a 
técnico de emprego, que fai ademais outras funcións totalmente necesarias, tres 
limpadoras que limpan todas as instalacións municipais, o conserxe, tamén necesario, o 
persoal das Brañas, que non nos costa un duro, unha animadora deportiva, dous 
socorristas obrigatorios, tres peóns e outro por nove meses, coñecedores do noso concello, 
operativos cando veñen inclemencias do tempo, en zonas verdes, prazas, instalacións 
deportivas. Eu non teño secretaria nin chofer ni ninguén que traballe para mín.  
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Toma a palabra a Sra. Sánchez, que manifesta que hai outros concellos que 
contratan a empresas que á súa vez contratan a xente, mesmo para desbrozar ou para 
actividades deportivas, pero coido que saímos ganando, dende o meu punto de vista. 

 
Toma a palabra o Sr. Alcalde, quen manifesta que os orzamentos son xa de por sí 

engorrosos, pero si toma vostede estas dúas partidas no orzamento dun concello parecido, 
verá canto se incrementa o gasto corrente a costa do aforro na partida de persoal. Gasto 
imos ter que realizalo, nos preferimos que traballe a xente e reverta non nosos veciños. 
Non oio queixas dos veciños respecto da xente que traballa no concello ou que traballa por 
fóra. 

 
Manifesta o Sr. Grobas que eu nunca dixen iso, que non haxa malos entendementos, 

eu non teño dúbida de que a xente traballe. 
 
Manifesta o Sr. García Sesmonde que nos seguramente faríamos outro orzamento, 

pero tamén dámonos conta de que é o orzamento de Mesía. 
 
Manifesta o Sr. Alcalde que eu entendo que algo teñen que dicir e admito a crítica, 

pero trato de xustificala ata onde alcanzo. Do que se trata é de atender ás cosas necesarias, 
e coido que no básico coincidimos, e isto non da moito máis que para o básico.  

 
Non habendo máis intervencións, sometido o asunto a votación, apróbase por 

unanimidade dos concelleiros presentes. 
 

 
3. DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN DO CUARTO TRIMESTRE 

2016, EN APLICACIÓN DO ESTABLECIDO NA LEI 15/2010, DE 
MODIFICACIÓN DA LEI 3/2004, POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE 
LOITA CONTRA A MOROSIDADE NAS OPERACIÓNS COMERCIAIS. 
 
 
O Sr. Alcalde pon de manifesto que xa non existe, para as entidades de menos de 

5.000 habitantes, a obriga de remitir os informes trimestrais de morosidade dos tres 
primeiros trimestres ao Ministerio de Facenda, polo que xa non se traen ao Pleno, pero si o 
do cuarto trimestre, que é o que aquí se trae hoxe e do que se desprenden os seguintes 
datos: 

CUARTO TRIMESTRE 2016: 
PAGOS REALIZADOS NO TRIMESTRE: 
Período medio de pago (PMP): 7,37 días 
Pagos realizados no trimestre dentro de período legal de pago: 480 pagos, por un 

importe total de 557.396,28€. 
Pagos realizados no trimestre fora de período legal de pago: 13 pagos, por un 

importe total de 1.281,05€.  
FACTURAS OU DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS PENDENTES DE PAGO AO 

FINAL DO TRIMESTRE: 
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Período medio do pendente de pago (PMPP): 0,71 días  
Pendente de pago dentro do período legal de pago ao final do trimestre: 18 

operacións, por importe de 38.307,71€. 
Pendente de pago fora do período legal de pago ao final do trimestre: 0 operacións. 
INTERESES DE DEMORA PAGADOS NO PERÍODO: 0,00€ 
 
Manifesta o Sr. Alcalde que os pagos realizados no trimestre fora de período legal 

de pago non se trata duns pagos que realmente fixeramos nos. Son os pagos 
correspondentes a unha subvención da Xunta de Galicia para compra de libros que paga a 
Xunta logo de que nos aprobemos a factura. Nós aprobamos a factura en prazo e 
mandamos a documentación á Xunta para que pagase, pero non podíamos contabilizar o 
pago en formalización ata que a Xunta nos comunicara que fixo o pago, e tardou máis do 
debido. É un sistema novo que probaron e que só dou problemas aos concellos. 

 
Os Sres. Concelleiros quedan enterados. 

 
Non habendo máis intervencións, pásase ó seguinte punto da orde do día. 
 
 

4. MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA 
VISITA Á AULA DE NATUREZA E MUSEO ETNOGRÁFICO “BRAÑAS DA 
VALGA”. 
 
 
O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 

  
 “PROPOSTA AO PLENO: 
 MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA VISITA 
Á AULA DE NATUREZA E MUSEO ETNOGRÁFICO “BRAÑAS DA VALGA”. 

 
D. Mariano Iglesias Castro, Alcalde do Concello de Mesía, considerando necesaria a 

modificación da taxa pola visita á aula da natureza e museo etnográfico “Brañas de Valga” debido á 
escasez de ingresos que se obteñen en relación cos custes que debe afrontar o concello, así como 
regularizar o uso do local anexo que se utiliza para actividades complementarias polos usuarios do 
conxunto museístico. 

 
De conformidade co arrigo 20.4.w), 17 e concordantes do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 

que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e os artigos 22.2.d) e e) da Lei 
7/1985, de 2 de abril, propoño ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 

 
PRIMEIRO: Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da 

taxa pola visita á aula da natureza e museo etnográfico “Brañas de Valga”, segundo se transcribe 
no anexo ó presente acordo.  

 
SEGUNDO: Proceder ó trámite de información pública do antedito acordo polo prazo de 

trinta días hábiles no taboleiro de anuncios e no Boletín Oficial da Provincia, contados a partir do 
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día seguinte ó da publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, co fin de 
que os interesados poidan presentar as reclamacións e suxestións que consideren oportunas. 

 
TERCEIRO: Se os interesados presentasen reclamacións ou suxestións serán resoltas polo 

Pleno. No caso de que non se presentasen reclamacións ou suxestións, se entenderá definitivamente 
adoptado o acordo ata entón provisional, procedéndose á publicación do texto íntegro da 
modificación da Ordenanza no Boletín Oficial da Provincia. 
 
ANEXO 
Artigo 2º. Feito impoñible.  
Constitúe o feito impoñible da taxa a entrada ou utilización da aula da natureza e museo etnográfico 
“Brañas de Valga”, e do local anexo ubicado no recinto.  
 
Artigo 4º. Cota Tributaria.  
A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa de acordo coas seguintes tarifas:  
Tarifa 1º. Por visita: 
Entrada individual: 2,00€. 
Grupos (a partir de 10 persoas): 1,50€ por persoa. 
Maiores de 65 anos: 1,50€. 
Persoas con discapacidade, de acordo coa definición que realiza o artigo 4 do Real Decreto 
Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de 
dereitos das personas con discapacidade e da súa inclusión social:1,50€. Neste caso poderá acceder o 
museo de forma gratuíta a persoa que o acompañe, sempre e cando esta sexa imprescindible para que 
aquel poida realizar a súa visita. 
Tarifa gratuíta. Gozaran de dita tarifa os menores de 3 anos e os profesores de ensino ou 
acompañantes de grupos de alumnos que estean no exercicio das súas funcións. 
 
Tarifa 2º. Por actividades dentro do museo. Enténdense por estas os talleres que estean dentro da 
programación da aula da natureza e museo etnográfico e que sexan realizados por persoal do museo 
ou contratado polo concello para realizar actividades no mesmo. 
Prezo individual por taller: 2,50€. 
Prezo por grupo de máis de 10 persoas: 2,00€ por persoa. 
 
Tarifa 3º. Utilización do local anexo sito no recito no suposto de non acceder ao museo. 
Ata 20 usuarios: 20,00€ 
Máis de 20 usuarios: 30,00€ 
 
MESÍA, a 31 de xaneiro de 2017.O Alcalde,Asdo./ Mariano Iglesias Castro” 

 
O Sr. Alcalde pasa a palabra á Sra. Sánchez, quen manifesta que debe sinalarse en 

primeiro lugar que en virtude do convenio de financiación que temos coa Deputación 
empezamos a ter un monitor que fai a labor de guía, si ben é certo que tamén temos que 
contar con outro monitor para os talleres de barro, pero hai épocas en que estes dous 
monitores quédanse escasos, xa que, especialmente nos meses de verán, pero en xeral na 
época de abril a setembro, debido a que as visitas son maioritariamente colexios, temos 
unha masificación. O ano pasado viñeron cincuenta colexios, e só unha monitora tivo que 
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atender 4.270 persoas, con todo o que iso supón. Así mesmo, o ano pasado mentres estiven 
eu de baixa contouse cunha persoa que chegou a cobrar 2.000,00€. En todo caso, co 
incremento que se prevé, só recadaríamos 3.408,00€ máis coas mesmas visitas que o 
pasado ano. Por outra banda, aproveitamos esta modificación se engade a tarifa do local 
para a xente que ven de paseo pero non paga entrada, e só quere utilizar o local. 

 
Toma a palabra o Sr. Alcalde, quen manifesta que este convenio cada vez costa máis 

que nos lo dean. Ademais, o día que teñamos que ir por concorrencia a solicitar unha 
aportación a outro ente, unha das cousas que van ter máis en conta é a nosa fiscalidade. 

 
Non habendo máis intervencións, sometido o asunto a votación, apróbase por 

unanimidade dos concelleiros presentes. 
 
 
 

5. POS 2017. ACORDOS QUE PROCEDAN. 
 
 
O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 
 
“PROPOSTA AO PLENO 
POS+ 2017. ACORDOS QUE PROCEDAN. 
 
1.- Participar no Plan de 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 a aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e 
préstamo provincial asignada ós 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 de pago a provedores: 
 

Denominación da obra Deputación 
Achega provincial 2016 aplicada ó financiamento de pago a provedores  
Achega provincial 2017 aplicada ó financiamento de pago a provedores  
Subtotal pago a provedores  
 
B) Financiamento de gastos correntes: 
 
 Deputación 
Achega provincial 2017 aplicada ó financiamento de gastos correntes 111.404,26 € 
Subtotal gasto corrente  111.404,26 € 
 
C) Financiamento de investimentos: 
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ACHEGA PROVINCIAL 2017 Financiamento do investimento 
Denominación da obra ou subministración Deputación Concell

o 
Orzamento 

total 
CAMIÑO DO PAZO A VILA (CASTRO) E OUTROS 38.293,44 € 0 € 38.293,44 € 
SENDA PEONIL NO LUGAR DA IGREXA (ALBIXOI) E OUTRO 73.824,13 € 0 € 73.824,13 € 
CAMIÑO CASAS DO MARCO Ó MONOLITO (CABRUI) 78.481,19 € 0 € 78.481,19 € 
Subtotal investimento achega provincial 2017 190.598,76 € 0 € 190.598,76 € 
 

ACHEGA PROVINCIAL 2016 
(investimentos financeiramente sostibles) Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concell
o 

Orzamento 
total 

CAMIÑO DE FACHAS Ó CASTRALLÓN (CUMBRAOS) E 
OUTROS 48.887,05 € 0 € 48.887,05 € 

CAMIÑO DE CRUCE LEBORÍS A CRUCE DA PICHA (MESÍA) 
E OUTROS 67.205,66 € 0 € 67.205,66 € 

CAMIÑO DO CALEXO-LÍMITE CONCELLO CESURAS 
(VISANTOÑA) E OUTRO 69.755,30 € 0 € 69.755,30 € 

Subtotal investimento achega provincial 2016 185.848,01 € 0 € 185.848,01 € 
 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2017 Financiamento do investimento 
Denominación da obra ou subministración Préstamo 

Deputación 
Achega 

Concello 
Orzamento 

total 
    
Subtotal investimento préstamo provincial 2017    
 
 Aprobar os proxectos das obras incluídos no POS + 2017 e que se relacionan nestas táboas. 
 
D) Financiamento dos honorarios de redacción de proxectos: 
 

Denominación do proxecto cuxos honorarios de 
redacción se solicitan (achega provincial 2017) Deputación 

  
Subtotal redacción proxectos   
 
E) Financiamento de achegas municipais a outros plans ou programas: 
 

Denominación do proxecto cuxos honorarios de 
redacción se solicitan (achega provincial 2017) Deputación 

Achega provincial 2017 aplicada ó financiamento de achegas 
municipais  

Achega provincial 2016 aplicada ó financiamento de achegas 
municipais para investimentos financeiramente sostibles  

Subtotal achegas municipais  
 
F) Redución de débeda con entidades financeiras: 
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Entidade financeira Número/código do 
préstamo 

Importe de “préstamo provincial 2017” 
Aplicado á redución da débeda 

   
Subtotal redución de débeda con entidades financeiras  
 
G) Resumo: 
 

Subtotais Deputación Concell
o 

Total 

A.- PAGO A PROVEDORES 
Achega 2016    
Achega 2017    

B.- GASTOS CORRENTES Achega 2017 111.404,26 €  111.404,26 € 

C.- INVESTIMENTOS 

Achega 2017 190.598,76 € 0 € 190.598,76 € 
Achega 2016 185.848,01 € 0 € 185.848,01 € 

Préstamo 
2017    

D.- HONORARIOS REDACCIÓN Achega 2017    

E.- ACHEGAS MUNICIPAIS 
Achega 2017    
Achega 2016    

F.- REDUCIÓN DÉBEDA Préstamo 
2017    

TOTAL 

Achega 2017 302.003,02 € 0 € 302.003,02 € 
Achega 2016 185.848,01 € 0 € 185.848,01 € 

Préstamo 
2017    

TOTAL 487.851,03 € 0 € 487.851,03 € 
 

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: 
 

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles 
(mínimo do 20 % do total de achega e préstamo provincial asignado) 

Orzamento 

CAMIÑO XANCEDAVELLA A ESTRADA DAS TRAVESAS E OUTRO 35.001,07 € 
CAMIÑO DO CRUCE DE VILAR A RÍO SAMO (MESÍA) E OUTROS 35.029,46 € 
SENDA PEONIL NO LUGAR DA IGREXA (CABRUI) 67.497,01 € 

TOTAIS 137.527,54 € 
 

3.- Declarar que o Concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a 
execución dos investimentos, e que ten resolto 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 das obras incluídas na anualidade do 2017 se a 
houbera. 
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5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da 
contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada si esta prodúcese 
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.- Autorízase á Deputación 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 ó alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 
presente acordo e o correspondente expediente. 
 

En Mesía, 1 de febreiro de 2017.O alcalde Asdo./Mariano Iglesias Castro” 
 
Manifesta o Sr. Alcalde que este ano concédennos 487.851,03€, que ven sendo a 

cantidade que nos daban os últimos anos, máis o que nos deron para o PAS o pasado ano, 
máis uns setenta mil euros que nos daban por unhas subvencións para actividades que xa 
non van a conceder, de tal xeito que eles se aforran traballo e danos máis liberdade para o 
gasto. Aínda así perdemos cinco mil euros. 

 
Imos adicar a gasto corrente 111.404,26 €, e o resto aos investimentos que se indican 

na proposta. 
 
De seguido o Sr. Alcalde explica o contido de cada proxecto indicando os lugares 

polos que discorre cada un. 
 
Continúa o Sr. Alcalde manifestando que o Plan Complementario que nos obrigan a 

mandar executarase se a Deputación sigue facendo achegas a este Plan, si ben tamén é 
certo que nese momento poderemos analizar si nos interesan eses proxectos o queremos 
cambialos por outros, o que podería facerse sen problema. En todo caso coido que todas as 
actuacións incluídas son necesarias. 

 
Non habendo máis intervencións, sometido o asunto a votación, apróbase por 

unanimidade dos concelleiros presentes. 
 
 

6. MOCIÓNS. 
 
 
Pregunta o Sr. Alcalde se algún grupo quere, pola vía de urxencia, presentar 

algunha moción.  
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 Non habendo intervencións, pásase ao punto seguinte da orde do día. 

 
 

7. DAR CONTA DOS DECRETOS DE ALCALDÍA (413/2016 A 464/2016 E 1/2017 A 
28/2017). 

 
 

Manifesta o Sr. Alcalde que, dado que os concelleiros xa teñen un listado cun 
extracto dos correspondentes decretos e resolucións, podendo consultar o seu contido 
íntegro na casa do concello, dálles a palabra ós portavoces dos distintos grupos políticos 
municipais para que soliciten as aclaración que estimen convenientes. 

 
RELACIÓN DE DECRETOS DO 413 Ó 464 DO ANO 2016 
 

Nª DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 
413 Economía e facenda Execución do gasto 28/11/2016 

413-bis Contratación Declaración deserto concurso alleamento madereiro 28/11/2016 
414 Economía e facenda Execución do gasto 29/11/2016 
415 Organización e funcionamento Convocatoria sesión Pleno ordinario 29/11/2016 
416 Acción Veciñal Axudas transporte escolar 2016-2017 29/11/2016 
417 Organización e funcionamento Convocatoria Xunta de Goberno Local 29/11/2016 
418 Economia de facenda Execución do gasto 01/12/2016 
419 Economía e facenda Execución do gasto 01/12/2016 
420 Servizos Sociais Baixa usuario SAF 01/12/2016 
421 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 01/12/2016 
422 Persoal Nomeamento secretaria accidental 02/12/2016 
423 Economía e facenda Execución do gasto 02/12/2016 
424 Servizos sociais Modificación intensidade SAF a usuario 05/12/2016 
425 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 05/12/2016 
426 Organización e funcionamento Convocatoria Xunta de Goberno Local 13/12/2016 
427 Obras e urbanismo Aprobación proxecto de obras 14/12/2016 
428 Economía e facenda Aprobación expediente transferencia de créditos TC 06/2016 15/12/2016 
429 Economía e facenda Execución do gasto 16/12/2016 
430 Economía e facenda Liquidación SAF mes novembro 2016 16/12/2016 
431 Economía e facenda Execución do gasto 19/12/2016 
432 Economía e facenda Execución do gasto 19/12/2016 
433 Servizos sociais Alta usuario axuda de alimentos 19/12/2016 
434 Economía e facenda Execución do gasto 20/12/2016 
435 Servizos Sociais Modificacion intensidade usuario SAF 20/12/2016 
436 Acción Veciñal Inscrición Asociación de Veciños Hospital de Bruma 21/12/2016 
437 Servizos Sociais Alta usuaria no SAF 22/12/2016 
438 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 22/12/2016 
439 Educación Xustificación subvención gastos limpeza CPI 2016 22/12/2016 
440 Persoal Prórroga contrato aedl 23/12/2016 
441 Economía e facenda Execución do gasto 26/12/2016 
442 Economía e facenda Execución do gasto 26/12/2016 
443 Economía e facenda Aprobación expediente Transferencia de crédito TC 07/16 26/12/2016 
444 Persoal Contratación traballadora social 27/12/2016 
445 Economía e facenda Aprobación expediente Transferencia de crédito TC 08/16 27/12/2016 
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Nª DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 

446 Economía e facenda Execución do gasto 27/12/2016 
447 Contratación Requerimento documentación expte. C11/2016 27/12/2016 
448 Contratación Aprobación cancelación aval 27/12/2016 
449 Organización e funcionamento Convocatoria Xunta de Goberno Local 27/12/2016 
450 Acción veciñal Concesión axuda por nacemento 27/12/2016 
451 Economía e facenda Execución do gasto 28/12/2016 
452 Economía e facenda Execución do gasto 29/12/2016 
453 Economía e facenda Execución do gasto 29/12/2016 
454 Economía e facenda Aprobación expediente Transferencia de crédito TC 09/16 29/12/2016 
455 Economía e facenda Execución do gasto 29/12/2016 
456 Economía e facenda Aprobación expediente Transferencia de crédito TC 10/16 30/12/2016 
457 Economía e facenda Execución do gasto 30/12/2016 
458 Economía e facenda Aprobación expediente Transferencia de crédito TC 11/16 30/12/2016 
459 Economía e facenda Execución do gasto 30/12/2016 
460 Economía e facenda Aprobación expediente Transferencia de crédito TC 12/16 30/12/2016 
461 Economía e facenda Execución do gasto 30/12/2016 
462 Economía e facenda Aprobación expediente Transferencia de crédito TC 13/16 30/12/2016 
463 Economía e facenda Execución do gasto 30/12/2016 
464 Economía e facenda Prórroga do orxamento para o exercicio 2017 31/12/2016 

 
RELACIÓN DE DECRETOS DO 1 Ó 28 DO ANO 2017 
 

Nª DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 
1 Economía e facenda Execución do gasto 02/01/2017 
2 Economía e facenda Execución do gasto 03/01/2017 
3 Servizos Sociais Baixa usuaria SAF 03/01/2017 
4 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 03/01/2017 
5 Contratación Adxudicación contrato C11/2016 05/01/2017 
6 Organización e funcionamento Convocatoria Xunta de Goberno Local 10/01/2017 
7 Facenda municipal Modificación Padrón de lixo 2017 17/01/2017 
8 Facenda municipal Alta no Padrón de lixo 2017 17/01/2017 
9 Facenda municipal Alta no Padrón de lixo 2017 17/01/2017 

10 Economía e facenda Execución do gasto 18/01/2017 
11 Servizos Sociais Alta usuaria SAF 20/01/2017 
12 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 20/01/2017 
13 Servizos Sociais Alta usuario SAF 20/01/2017 
14 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 20/01/2017 
15 Facenda municipal Baixa no servizo de abastecemento de auga municipal 23/01/2017 
16 Intervención e facenda municipal Aprobación padrón de auga do 4ª ttre. 2016 23/01/2017 
17 Persoal Ampliación de xornada de auxiliar de axuda a domicilio 24/01/2017 
18 Economía e facenda Incorporación de remanentes 24/01/2017 
19 Organización e funcionamento Convocatoria Xunta de Goberno Local 24/01/2017 
20 Economía e facenda Execución do gasto 25/01/2017 
21 Servizos sociais Baixa de usuario no servizo de axuda no fogar 25/01/2017 
22 Persoal Reducción de xornada de auxiliar de axuda a domiciliio 25/01/2017 
23 Economía e facenda Execución do gasto 26/01/2017 
24 Economía e facenda Aprobación liquidación prezo público SAF decembro 2016 30/01/2017 
25 Contratación Inicio expediente contratación C07/2016 30/01/2017 
26 Contratación Aprobación expediente de contratación C07/2016 30/01/2017 
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Nª DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 

27 Economía e facenda Execución do gasto 30/01/2017 
28 Persoal Adhesión Programa Integración Laboral 2017 30/01/2017 

 
 
Non habendo intervencións, pasa o Sr. Alcalde ó seguinte punto da orde do día. 

 
 
8. DAR CONTA DAS ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DAS SESIÓNS 

CELEBRADAS OS DÍAS 17 DE NOVEMBRO, 1, 15 E 29 DE DECEMBRO DE 
2016 E 12 DE XANEIRO DE 2017. 

 
 

Manifesta o Sr. Alcalde que os concelleiros xa teñen copia das actas da Xunta de 
Goberno Local, por si alguén quere algunha aclaración ou manifestar o que estime 
oportuno. 

 
Non manifestando nada ó respecto ningún concelleiro, pasa o Sr. Alcalde ó seguinte 

punto da orde do día. 
 
 
9. ROGOS E PREGUNTAS. 
 
 

Pregunta o Sr. García Sesmonde porqué na piscina non se cobra a xente de fóra, co 
masificada que está con xente que non é do concello, respostando o Sr. Alcalde que é unha 
pregunta moi interesante e coincido ao cen por cen, pero primeiro debe delimitarse o 
recinto para poder cobrar, o que é custoso, logo ten que haber unha persoa para cobrar, co 
seu custe, e despois, son bastante remiso a cobrar aos meus veciños, xa que non se pode 
discriminar positivamente aos veciños e poñer un prezo disuasorio para os que veñen de 
fóra; e se o prezo é asequible virían todos. Entón xa sei o que vostede me di, e sei que é un 
servizo que xera queixas, polo que estamos estudando o tema. 

 
 
Non habendo máis intervencións nin asuntos que tratar, o Sr. Alcalde, sendo as 

catorce horas e corenta minutos, levanta a sesión, da que eu, Secretario – Interventor, 
certifico. 
  

Visto e Prace, 
 O alcalde, 


