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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE MESÍA 

CELEBRADA O DÍA 31 DE XANEIRO DE 2017 
 

 

En Mesía, a 31 de xaneiro de 
2018, 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 19 DE DECEMBRO DE 2017. 
 

 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 ORZAMENTO 2018. 
 
 O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 
 

 
 “PROPOSTA DA ALCALDÍA Ó CONCELLO PLENO.  

ALCALDE 
D. Mariano Iglesias Castro. 
 
CONCELLEIROS/AS: 
PSdeG-PSOE: 
Dª Pilar Sánchez Ulloa  
D. Gervasio Sánchez Barreiro. 
D. José Pardo Álvarez. 
D. José Fernando García Lesta.  
D. José María Tojo Espiñeira. 
PP: 
D. José Manuel García Sesmonde. 
 
Non asisten e se escusan: 
PSdeG-PSOE:  
Dª María Amparo García Pernas.  
D. José Antonio Calviño Gómez.  
D. José Piñeiro Blanco. 
PP: 
D. Adolfo Manuel Grobas Vázquez. 
 
SECRETARIO - INTERVENTOR : 
D Eladio Bendaña Pardo. 



CONCELLO DE MESIA  (A CORUÑA) 
15685 XANCEDA    C.I.F.: P-1504800 B    Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69 

 
 

APROBACION INICIAL ORZAMENTO 2018.  
  
 Visto o Orzamento do Concello para o exercicio económico 2018 formado por esta Alcaldía, coas suas bases de 
execución, anexos preceptivos e documentación complementaria, e a plantilla de persoal para o exercicio 2018, 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 financieira, 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 2018, que inclúe as súas Bases de Execución e demáis documentación preceptiva, e que presenta, como 
resumo por capítulos orzamentarios, o seguinte desglose. Conxuntamente apróbase inicialmente a plantilla de persoal 
correspondente o exercicio 2018. 
 
A) INGRESOS, RESUMO POR CAPÍTULO     

1. OPERACIÓNS CORRENTES     

CAPÍTULO I IMPOSTOS DIRECTOS 390.000,00 € 

CAPÍTULO II IMPOSTOS INDIRECTOS 15.000,00 € 

CAPÍTULO III TAXAS E OUTROS INGRESOS 213.670,47 € 

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.184.640,65 € 

CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIAIS 7.100,00 € 

TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES:  1.810.411,12 € 
2. OPERACIÓNS DE CAPITAL     

CAPÍTULO VI ENAXENACIÓN INVESTIMENTOS REAIS 0,00 € 

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 475.629,67 € 

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEIROS 2.000,00 € 

CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEIROS 0,00 € 

TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL:  477.629,67 € 

TOTAL ORZAMENTO XERAL   
2.288.040,79 € 

 
 
B) GASTOS, RESUMO POR CAPÍTULO     

1. OPERACIÓNS CORRENTES     

CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 818.262,26 € 

CAPÍTULO II GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS 801.063,27 € 

CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEIROS 500,00 € 

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRENTES 47.784,17 € 

TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES:  1.667.609,70 € 

2. OPERACIÓNS DE CAPITAL     
CAPÍTULO VI INVESTIMENTOS REAIS 618.431,09 € 

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEIROS 2.000,00 € 

CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEIROS 0,00 € 

TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL:  620.431,09 € 

TOTAL ORZAMENTO XERAL  2.288.040,79 
 
 
PLANTILLA DE PERSOAL DO CONCELLO DE MESÍA 
 
A) FUNCIONARIOS DE CARREIRA 
 
Funcionarios Nº de Prazas Grupo Escala o Sector Nivel Situación 
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Secretario- Interventor  1 A1/A2 HE 30/28 Propiedade 
Administrativo  1 C1 A.Xeral 22 Propiedade 
Administrativo 1 C1 A. Xeral 22 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 
Administrativo servizos sociais 1 1 
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 26 de xaneiro de 2018. 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 2.288.040,79€, equilibrado en 
ingresos e gastos, e que incrementa un 5,4% o do pasado exercicio. 

 
O importe dos capítulos de ingresos e gastos constan na proposta da que se lle 

achegou copia. Agora voulles detallar qué corresponde a cada un dos capítulos. 
 
En canto aos ingresos, o capítulo 1 inclúe os impostos sobre bens inmobles, rústica e 

urbana, vehículos e actividades, destacando o incremento de recadación motivado polo 
proceso de regularización catastral que supuxo tanto o cambio de clasificación de 
inmobles de rústica a urbana como  a incorporación de novos inmobles ao Padrón. En todo 
caso, tense en conta para todos os capítulos, a evolución da recadación dos pasados 
exercicios. No capítulo 2 recóllese o imposto de obras. No capítulo 3, taxas e outros 
ingresos, recóllense os ingresos derivados de, entre outros, as taxas por recollida de lixo, 
expedición de documentos, servizo de axuda no fogar, podoloxía e fisioterapia, 
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actividades culturais e deportivas ou entrada ao museo das Brañas. Ata aquí, os recursos 
propios, que suman 618.000,00€ e representan o 27% do orzamento, polo que podemos 
concluír que o concello está subsidiado nun 73%. No capítulo 4, transferencias correntes, 
recóllense as achegas de entidades supramunicipais, incluíndo a participación nos tributos 
do Estado e no fondo de cooperación autonómico. No capítulo 5, ingresos patrimoniais, 
contémplanse os ingresos de aluguer do edificio da farmacia e os intereses das contas nos 
bancos. O montante total dos ingresos correntes, 1.810.411,12 deben ser suficientes para 
atender o gasto corrente, habendo unha diferenza a maiores de 142.801,42€, que é a 
cantidade destinada polo concello a inversión con fondos propios, como máis adiante lles 
comentarei. No capítulo 7, transferencias de capital, recóllense as cantidades afectadas a 
inversións aportadas, neste caso, pola Deputación na súa maioría e pola Xunta de Galicia. 
No capítulo 8 consígnanse 2.000,00€ para o caso de reintegro de anticipos ao persoal.  

 
 En canto aos gastos, no capítulo 1, a partida máis significativa, contémplanse os 
gastos dos dous cargos que temos adicacións e do persoal que conforma a plantilla, trinta e 
nove persoas, tal como se detalla na proposta, incluíndo, entre outros, o persoal das 
Brañas subvencionado por un convenio da Deputación, o de servizos sociais, 
subvencionado na súa maior parte pola Xunta e pola Deputación, que tamén subvenciona 
a dous socorristas e un técnico deportivo. Tamén se contempla un peón que se ven 
consignando nos últimos exercicios con fondos propios por un período de nove meses ao 
ano para desbroces, e que se contrata ou non dependendo das necesidades. Como poden 
comprobar, se o persoal non estivese subvencionado, malamente poderíamos pagar, e, en 
calquera caso, se non se contara con este persoal, habería que facer un gasto aínda maior 
no capítulo dous pagando a empresas externas. No capítulo 2, gasto en bens correntes e 
servizos, recóllense gastos en arrendamentos, reparacións de maquinaria, alumeado, 
servizos informáticos, material e subministros de todo tipo, gasóleo, seguros, en fin, todo o 
que é o funcionamento ordinario do concello. No capítulo 3 recóllense os gastos 
financeiros, 500,00€, por si hai que atender algún gasto bancario. No capítulo 4, 
transferencias correntes, contémplase crédito para atender gastos de emerxencia social, 
xantar na casa, ou a cota á Mancomunidade de Ordes, así como as subvencións 
nominativas, que son as seguintes: Visantoña Club de fútbol: 6.000,00€, Club Deportivo 
Mesía: 3.500,00€, e a viaxe de fin de curso dos alumnos do último curso, de 4º da ESO. O 
total do gasto corrente ascende a 1.667.609,70€, o que supón 142.801,42€ menos que os 
ingresos por operacións correntes, o que nos permite adicar esta cantidade a 
investimentos, recollidos no capítulo 6. O importe total de investimento supón o 27% do 
noso orzamento, que pode parecer pouco para as necesidades do noso concello, pero que 
en relación con outros concellos que teñen aínda orzamentos maiores, é considerable. 
Ademais de esa aportación de fondos propios, a Deputación aporta 438.480,05€ e 
37.149,62€ veñen da Xunta. Así mesmo, consígnanse unhas cantidades xenéricas en catro 
partidas destinadas a necesidades puntuais ou para cumprimentar a achega municipal no 
caso de subvencións que puidéramos obter. Os proxectos de investimentos da Deputación 
correspondentes ao POS xa se foron aprobando polo Pleno en pasadas sesións. Inclúense 
obras en todas as parroquias salvo na de Bruma, na que sempre acometemos as obras con 
fondos propios por razón de que as necesarias autorizacións de patrimonio non paralicen 
outras posibles actuacións incluídas no mesmo proxecto. E por último, no capítulo 8, 
contémplanse 2.000,00€ para o caso de anticipos ao persoal. 
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En definitiva, este é o documento que conseguimos elaborar. Non deixa de ser unha 
previsión segundo os antecedentes dos que dispoñemos, e tendo en conta que pode 
incrementarse ao longo de exercicio, como sempre sucede. Non sei si é o mellor, pero 
estamos nunha situación solvente e saneado. Como xa dixen, temos moi pouco marxe de 
manobra nos recursos propios, pero tratamos de atender as necesidades existentes. Paso a 
palabra ao Partido Popular por si queren facer algunha consideración.  

 
Manifesta o Sr. García que nos ímonos a abster. O noso orzamento sería distinto, 

pero os números son os que son e doume conta de que non se podería facer moito máis do 
que se está a facer. 

 
Resposta o Sr. Alcalde que claro que hai unha parte subxectiva nos orzamentos, 

pero nos tratamos de ser diáfanos, atender necesidades e rebaixar a carga fiscal aos 
veciños, que son cousas nas que creo que estamos de acordo. 

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

votos a favor, correspondentes aos concelleiros presentes do PSdeG-PSOE, e unha 
abstención, correspondentes ao concelleiro presente do PP. 

 
 
3. DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN DO CUARTO TRIMESTRE 

2017, 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 2017: 
PAGOS REALIZADOS NO TRIMESTRE: 
Período medio de pago (PMP): 4,16 días 
Pagos realizados no trimestre dentro de período legal de pago: 534 pagos, por un importe 

total de 790.759,15€. 
Pagos realizados no trimestre fora de período legal de pago: 0 pagos.  
FACTURAS OU DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS PENDENTES DE PAGO AO 

FINAL DO TRIMESTRE: 0 
INTERESES DE DEMORA PAGADOS NO PERÍODO: 0,00€” 

 
Manifesta o Sr. Alcalde que somos o segundo concello que antes paga de toda a 

provincia, despois de O Pino. Coido que é un dato significativo, e iso é porque temos 
tesourería. Senón, teríamos que facer como outros concellos, que teñen que esperar a 
recibir a subvención para poder pagar.  
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Os Sres. Concelleiros quedan enterados. 

 
 
4. MOCIÓNS. 

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

algunha moción.  
 

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

5. DAR CONTA DOS DECRETOS DE ALCALDÍA (499/2017 A 532/2017 E 1/2018 A 
26/2018). 

 
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. 

 
RELACION DECRETOS DO 499/2017 A 532/2017 

Nº   NEGOCIADO ASUNTO FECHA 
499 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria Pleno Ordinario 14/12/2017 

500 Economía e facenda Transferencia de crédito 02/2017 15/12/2017 
501 Economía e facenda Transferencia de crédito 03/2017 15/12/2017 
502 Servizos sociais Baixa usuaria SAF 15/12/2017 
503 Contratación Contrato menor de servizos de asistencia técnica e redacción da modificación do 

Plan Xeral de Ordenación Municipal 
18/12/2017 

504 Economía e facenda Execución do gasto 18/12/2017. Nóminas extra decembro 2017 18/12/2017 
505 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 18/12/2017 
506 Economía e facenda Execución do gasto 18/12/2017 18/12/2017 
507 Economía e facenda Execución do gasto 19/12/2017 19/12/2017 
508 Economía e facenda Liquidación SAF mes novembro 2017 19/12/2017 
509 Economía e facenda Transferencia de crédito 04/2017 19/12/2017 
510 Educación Xustificación subvención para gastos limpeza CPI Xanceda 21/12/2017 
511 Contratación Corrección de erros decreto 503/2017 21/12/2017 
512 Persoal Prórroga contrato aedl 2017 21/12/2017 
513 Economía e facenda Execución do gasto 22/12/2017 22/12/2017 
514 Economía e facenda Execución do gasto 22/12/2017 22/12/2017 
515 Acción veciñal Subvención nominativa "Os Viqueiras" 22/12/2017 
516 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria XGL 26/12/2017 

517 Servizos sociais Modificación intensidade SAF usuaria 26/12/2017 
518 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 26/12/2017 
519 Economía e facenda Transferencia de crédito 05/2017 26/12/2017 
520 Obras e urbanismo Aprobación cert. 1-final obra Senda Peonil no lugar de Igrexa (Cabrui) 26/12/2017 
521 Economía e facenda Execución do gasto 26/12/2017 de Pago a Xustificar 009/2017 26/12/2017 
522 Economía e facenda Execución do gasto 27/12/2017 27/12/2017 
523 Economía e facenda Execución do gasto 27/12/2017 27/12/2017 
524 Economía e facenda Execución do gasto 28/12/2017. Nóminas mes decembro 2017 28/12/2017 
525 Economía e facenda Execución do gasto 28/12/2017 28/12/2017 



CONCELLO DE MESIA  (A CORUÑA) 
15685 XANCEDA    C.I.F.: P-1504800 B    Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69 

 
RELACION DECRETOS DO 499/2017 A 532/2017 

Nº   NEGOCIADO ASUNTO FECHA 
526 Servizos Sociais Baixa usuaria SAF 28/12/2017 
527 Economía e facenda Prórroga presuposto 2017 29/12/2017 
528 Persoal Nomeamento Secretaria Accidental 29/12/2017 
529 Economía e facenda Transferencia de crédito 06/2017 29/12/2017 
530 Economía e facenda Execución do gasto 29/12/2017 29/12/2017 
531 Economía e facenda Transferencia de crédito 07/2017 29/12/2017 
532 Economía e facenda Execución do gasto 29/12/2017 29/12/2017 

 
RELACION DECRETOS DO 1/2018 A 26/2018 

Nº NEGOCIADO ASUNTO FECHA 
1 Servizos sociais Modificación intensidade SAF usuaria 02/01/2018 
2 Economía e facenda Execución do gasto 02/01/2018 e Pago a xustificar 001/2018 02/01/2018 
3 Economía e facenda Execución do gasto 02/01/2018 02/01/2018 
4 Economía e facenda Execución do gasto 03/01/2018 03/01/2018 
5 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 03/01/2018 
6 Servizos Sociais Baixa usuario SAF 04/01/2018 
7 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 04/01/2018 
8 Facenda Municipal Cambio titular lixo 2018 08/01/2018 
9 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria XGL 1/2018 09/01/2018 

10 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 10/01/2018 
11 Servizos sociais Baixa usuaria SAF 10/01/2018 
12 Economía e facenda Execución do gasto 12/01/2018 12/01/2018 
13 Servizos sociais Alta usuario SAF 15/01/2018 
14 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 15/01/2018 
15 Persoal Prorrogar polo período dun ano o contrato de servizo de axuda no fogar a ENDE 

BEN, S.L. 
15/01/2018 

16 Cultura e deporte Solicitude subvención técnico deportivo municipal ano 2018 16/01/2018 
17 Facenda municipal Cambio titular lixo 2018 17/01/2018 
18 Facenda municipal Bonificación lixo 2018 17/01/2018 
19 Facenda municipal Cambio titular lixo 2018 17/01/2018 
20 Facenda municipal Cambio titular lixo 2018 17/01/2018 
21 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 17/01/2018 
22 Economía e facenda Execución do gasto 18/01/2017 18/01/2018 
23 Servizos sociais Alta usuaria SAF 19/01/2018 
24 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 19/01/2018 
25 Economía e facenda Execución do gasto 22/01/2018 22/01/2018 
26 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria XGL 23/01/2018 

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

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

CELEBRADAS OS DÍAS 30 DE NOVEMBRO, 15 E 28 DE DECEMBRO DE 2017 
E 4 DE XANEIRO DE 2018. 

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

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

Non habendo máis intervencións nin asuntos que tratar, o Sr. Alcalde, sendo as 
trece horas e corenta minutos, levanta a sesión, da que eu, Secretario – Interventor, 
certifico. 
  

Visto e Prace, 
 O alcalde, 
 


