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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE MESÍA 
CELEBRADA O DÍA 1 DE ABRIL DE 2016 

 

En Mesía, a 1 de abril de 2016, 
sendo as catorce 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 5 DE FEBREIRO 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. DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2015: DECRETO DE 

APROBACIÓN E INFORME DE ESTABILIDADE. 
 

O Sr. Alcalde da conta do decreto de aprobación da liquidación do exercicio 2015: 
 “D. MARIANO IGLESIAS CASTRO, Alcalde - Presidente do Concello de Mesía (A 
Coruña), en virtude das facultades que me confiren os artigos 191 do RD Lexislativo 2/2004, de 5 

ALCALDE 
D. Mariano Iglesias Castro. 
 
CONCELLEIRO/AS: 
PSdeG-PSOE: 
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:  
Dª Pilar Sánchez Ulloa  
D. José Piñeiro Blanco. 
 
SECRETARIO - INTERVENTOR : 
D Eladio Bendaña Pardo. 
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de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e 90 do RD 
500/1990, de 20 de abril, que desenrola a TRLFL en materia de presupostos. 
 
 Sendo requisito imprescindible a aprobación da liquidación, previo informe da Intervención. 
 
 Visto o informe da liquidación e o de estabilidade orzamentaria elaborado polos Servizos de 
Intervención do Concello de data 26 de febreiro de 2016. 
 
 RESOLVO: 
 
 PRIMEIRO: Aprobar a liquidación do Orzamento do 2015, no que se puxeron de manifesto 
as seguintes magnitudes:  

 
Dereitos pendentes de cobro a 31/12/2015 1.750,83€ 
Obrigas pendentes de pago á 31/12/2015 44.809,17€ 
Resultado presupuestario do exercicio (con axustes) 127.033,27€ 
Resultado presupuestario do exercicio (sen axustes) 232.322,77€ 
Remanente de crédito non comprometido 69.195,95€ 
Remanente de crédito comprometido 44.501,56€ 
Remanente de Tesourería 920.400,84€ 
Para gastos con financiación afectada 58.376,43€ 
Para gastos xerais 862.024,41€ 
Estado de Tesourería: Existencias totais a 31/12/2015 963.459,18€ 
 
 SEGUNDO: Dar conta da aprobación da liquidación ao Pleno na primeira sesión que se 
celebre. 
 
 TERCEIRO: Remitir a liquidación do Presuposto á Comunidade Autónoma e á 
Administración Xeral do Estado.  
 
 En Mesía, a 29 de febreiro de 2016.” 

 Da conta así mesmo que, segundo resulta do informe de estabilidade de 
intervención, “A liquidación do orzamento do Concello de Mesía do ano 2015, cumple o obxetivo 
de estabilidade orzamentaria de acordo co artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007 de 2 de novembro, 
polo que se aproba o regulamento de desenrolo da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de Estabilidade 
Presupostaria, así como coa regla de gasto nos termos previstos no artigo 12 da Lei Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financieira.” 

 
Manifesta o Sr. Alcalde que destacaría o estado da tesourería, que ascende a 

963.459,18€, e do remanente de tesourería, hai unha parte, afectado, que se corresponde 
coa monetarización do aproveitamento do desenrolo do solo industrial de O Campo, e 
outra parte, para gastos xerais, que ascende a 862.024,41€, que serían recursos a utilizar 
cando a lexislación o permita, aínda que estamos a ver que os concellos parece que son os 
únicos que cumpren. 
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Pásolle a palabra aos voceiros dos grupos municipais por si queren facer algunha 
consideración. 
 Non habendo máis intervencións, os concelleiros quedan enterados.  

 
 
3. SECRETARÍA XULGADO DE PAZ. ACORDOS QUE PROCEDAN. 

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

 “D. MARIANO IGLESIAS CASTRO, Alcalde do Concello de Mesía, visto o artigo 50.3 da 
Lei 38/1988, de 28 de decembro, de Demarcación e de Planta Xudicial, que establece: “Nos demais 
Xulgados de Paz, o Concello nomeará unha persoa idónea para o desempeño da Secretaría e o 
comunicará ó Ministerio de Xustiza para a súa aprobación.” 
 
Resultando que por acordo do Pleno, de 1 de xuño de 2012, nomeouse a dona María José Sesmonde 
Quinteiro, con DNI núm. 78.798.945-W, axente de emprego e desenvolvemento local deste concello, 
como Secretaria do Xulgado de Paz de Mesía. 
 
Visto que por Decreto de Alcaldía 392/2015, de 23 de outubro, debido a que dona María José 
Sesmonde Quinteiro colle vacacións e causa baixa por maternidade, noméase, accidentalmente, para 
o posto de Secretaria do Xulgado de Paz de Mesía, a dona Carmen Pilar Blanco Villares, 
administrativa do Concello de Mesía, posto que veu desempeñando dende entón e ata o 22 de 
febreiro de 2016, data na que se incorporou ao seu posto, por alta e disfrute de vacacións, dona 
María José Sesmonde Quinteiro. 
 
A data de hoxe, debido a razóns de reorganización do persoal deste concello, estímase como persoa 
idónea para o posto de Secretaria do Xulgado de Paz de Mesía a dona Carmen Pilar Blanco Villares. 
 
De conformidade co artigo 50.3 da Lei 38/1988, de 28 de decembro, de Demarcación e Planta 
Xudicial, propoño ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 
 
Primeiro.- Cesar a dona María José Sesmonde Quinteiro, con DNI 78798945W, como Secretaria do 
Xulgado de Paz de Mesía. 
 
Segundo.- Nomear para o dito posto a dona Carmen Pilar Blanco Villares, con DNI núm. 
32805576D, adminitrativa deste concello. 
 
Terceiro.- Dar conta do presente acordo á Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e á Secretaría do Goberno do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia.” 

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

unanimidade dos concelleiros presentes. 
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4. MOCIÓNS. 

 
Manifesta o Sr. Alcalde que o grupo do PsdeG-PSOE imos  a presentar unha moción 

pola vía de urxencia, que non se puido incluir na orde do día porque aínda non a tiñamos, 
e que fai referencia á nova regulación que fai a lei do solo sobre as explotacións 
agropecuarias, segundo poden ver nas copias da mesma que están sobre a mesa. En 
primeiro lugar debe votarse a urxencia da moción e a procedencia do seu debate, de 
conformidade co disposto nos artigos 83 e 91.4 do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. Sometida a votación a 
preocedencia do seu debate, ésta é acordada por sete votos a favor, maioría absoluta do 
número legal de membros da Corporación, correspondentes aos concelleiros presentes do 
PsdeG-PSOE, e dous abstencións, correspondentes aos concelleiros presentes do PP. 

De seguido, o Sr. Alcalde da lectura á moción, da que o seu teor literal di: 
 
“MOCIÓN SOBRE A AMPLIACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS 

EXISTENTES 
 

 Visto o escrito remitido polo Secretario Xeral de Unións Agrarias, Roberto García  González, 
ao Grupo de Goberno do Concello de Mesía, sobre a ampliación das explotacións agropecuarias 
existentes o Grupo Municipal Socialista de Mesía, de acordo co establecido nos artigos 91.4 e 97 do 
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, presenta, para 
o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación, a MOCIÓN que a continuación se recolle: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 As especiais características socioeconómicas e morfolóxicas do Concello de Mesía, con 
explotacións agropecuarias moi vinculadas aos núcleos rurais e mesmo incluídas neles, e en 
relación á Disposición transitoria cuarta: “explotacións e instalacións de apoio a actividade 
agropecuaria e forestal existentes” da nova Lei 2/2016, de 19 de febreiro, do solo de Galicia,  
 
 EXPOÑO o seguinte: 
 
 Que na redacción actual da mencionada DT se prohiben as ampliacións das explotacións 
existentes nos núcleos rurais, limitando as mesmas ao solo rústico. Esta diferenciación parece 
penalizar aos municipios que, como este, teñen un plan xeral que delimita todos os núcleos rurais, 
xa que as gandeirías existentes nesta clase de solo non se poderán modernizar nin ampliar.  
 
 Do mesmo xeito, evidencia moitas lagoas no modelo de aplicación desta DT naquelas 
explotacións que, polo seu tamaño, estean edificadas parte en núcleo rural e parte en solo rústico. 
 
 Que a mesma DT da Lei 2/2016 limita o volume das posibles ampliacións a un máximo do 
50% do volume orixinario da edificación. Sen entrar a valorar que non se define en ningures que se 
debe considerar “volume orixinario”, isto supón unha enorme limitación á hora de acometer unha 
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ampliación. Pola experiencia que temos nos concellos rurais galegos, a maior parte das 
explotacións, cando solicitan  unha licenza de ampliación, superan por moito ese 50%. 
 
 Logo do anteriormente exposto compre SOLICITAR A MODIFICACIÓN DA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do  solo de Galicia 
(correspondente coa Disposición transitoria décimo primeira da derrogada Lei 9/2002), para 
permitir a modernización e ampliación de todas as explotacións agropecuarias existentes nos 
termos da DT 11ª da Lei 9/2002, co obxectivo de garantir a propia supervivencia dos núcleos 
rurais e a fixación de poboación, e que se poida continuar co modelo de desenrolo social e económico 
do noso concello.  
 
 Non parece o momento máis axeitado para poñer máis trabas burocráticas a unha 
actividade e un sector que xa de por si non atravesa polo seu mellor momento, algo que nos 
preocupa sobre maneira, visto que é motor fundamental da economía deste concello, polo que se 
propón ao Pleno do Concello a adopción dos seguintes acordos: 
 
 Primeiro: Instar á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio  para que 
proceda á modificación da Disposición transitoria cuarta da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de 
Galicia, mantendo os apartados 1 e 2 da dita DT cuarta, na redacción da DT décimo primeira da 
derrogada lei 9/2002, tal e como se reproduce: 
 
 “1. As construcións e instalacións situadas en solo rústico ou en solo de núcleo rural que, 
estando destinadas a actividades vinculadas coa explotación e co apoio á actividade agropecuaria, de  
primeira transformación de produtos agrogandeiros e forestais, así como os serradoiros de madeira , 
existían no momento da entrada en vigor desta lei, poderán manter a súa actividade, aínda que non 
estean amparadas nas preceptivas licenzas municipais de edificación ou de actividade, sen 
necesidade delas. 
 
 2. Nestas construcións poderán permitirse, previa obtención da licenza urbanística 
municipal, as obras de conservación e reforma, así como as ampliacións, sen necesidade de cumprir 
os parámetros contemplados no artigo 39 da presente lei, excepto no límite de altura, sempre que se 
manteña a actividade de explotación ou apoio a actividade agropecuaria ou forestal e que se adopten 
as medidas correctoras necesarias para garantir as condicións sanitarias e minimizar a incidencia 
sobre o territorio e para a mellor protección da paisaxe.” 
 
Segundo: A remisión do acordo á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, así 
como á Presidencia da Xunta de Galicia. 

 Mesía, 31 de marzo de 2016 Asdo.:Mariano Iglesias Castro” 

Manifesta o Sr. Alcalde que o pasado 19 de marzo entrou en vigor a nova lei do 
solo. Para noso concello resulta perxudicial, xa que non se permiten as ampliacións das 
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explotacións en solo de núcleo rural, e moitas explotacións no noso concello están nese 
solo. E aínda as que están en solo rústico van a estar limitadas ao 50% do volume 
orixinario, que dista moito do que teñen hoxe. Parece que algo se vai facer dende a Xunta, 
pero a ver, porque xa o sector está como está, e con estos condicionantes vaino matar. Esta 
moción vaise presentar en máis concellos e coido que é unha necesidade para o noso 
concello manifestarlle o antedito á Xunta. 

O Sr. Alcalde pasa a palabra ao grupo do PP, por si queren facer algunha 
consideración. 

Manifesta o Sr. Grobas que que non sei as ampliacións que poderá haber, 
manifestando o Sr. Alcalde que temos bastantes solicitudes porque este ano dase o caso de 
que sacouse o Plan de Melloras. 

Manifesta o Sr. García Sesmonde que nos imos a votar a favor polos veciños, pero 
non por o Sr. Roberto García González, que é de quen ven esto, a quen antes non lle 
importaban os gandeiros e con que non estou dacordo. 

Sometido o asunto a votación, apróbase por unanimidade dos concelleiros 
presentes. 

 
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 (30/2016 a 90/2016). 
 

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 30/2016 AO 90/2016 
Nª 

DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 

30 Persoal Nomeamento persoal laboral temporal peón xardineria 01/02/2016 
31 Economía e facenda Execución do gasto 01/02/2016 
32 Persoal Nomeamento persoal laboral temporal monitora de tempo libre 01/02/2016 
33 Persoal Resolución contrato por fin servizo auxiliar SAF 01/02/2016 
34 Servizos sociais Baixa usuaria SAF 01/02/2016 
35 Persoal Modificacion xornadas auxiliar SAF 01/02/2016 
36 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria sesión plenaria 02/02/2016 

37 Economía e facenda Execución do gasto 02/02/2016 
38 Economía e facenda Execución do gasto. Nomina e finiquito auxiliar SAF 03/02/2016 
39 Economía e facenda Execución do gasto. 03/02/2016 
40 Economía e facenda Execución do gasto 03/02/2016 
41 Economía e facenda Execución do gasto 04/02/2016 
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RELACION DECRETOS DO 30/2016 AO 90/2016 
Nª 

DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 

42 Contratación Aprobación modificación do contrato da obra Colocación sinais stop 05/02/2016 
43 Persoal Nomeamento Secretaria Interventora accidental 05/02/2016 
44 Economía e facenda Execución do gasto. 05/02/2016 
45 Persoal Modificación xornadas auxiliares SAF 08/02/2016 
46 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria XGL 08/02/2016 

47 Persoal Modificación xornadas auxiliares SAF 08/02/2016 
48 Economía e facenda Execución do gasto 08/02/2016 
49 Persoal Modificación xornadas auxiliar SAF 15/02/2016 
50 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria sesión extraordinaria XGL 19/02/2016 

51 Facenda municipal Alta padrón do lixo 2016 22/02/2016 
52 Economía e facenda Liquidación SAF xaneiro 2016 23/02/2016 
53 Economía e facenda Aprobación Plan Presupuestario a medio prazo para 2017-2019 e 

remisión o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas 
23/02/2016 

54 Organización e 
funcionamento 

Convocatoria sesión ordinaria XGL 23/02/2016 

55 Economía e facenda Execución do gasto 25/02/2016 
56 Economía e facenda Execución do gasto 26/02/2016 
57 Economía e facenda Execución do gasto. Nóminas persoal concello mes febreiro 2016 26/02/2016 
58 Subvencións Aprobación participación subvención Agader 26/02/2016 
59 Economía e facenda Aprobación liquidación presuposto 2015 29/02/2016 
60 Economía e facenda Execución do gasto 01/03/2016 
61 Economía e facenda Execución do gasto 02/03/2016 
62 Facenda municipal Aprobación cambio titularidade servizo abastecemento de auga 

municipal 
02/03/2016 

63 Economía e facenda Liquidación SAF febreiro 2016 02/03/2016 
64 Economía e facenda Execución do gasto 02/03/2016 
65 Economía e facenda Pago a Xustificar 1/2016 02/03/2016 
66 Acción veciñal Aprobación bases axudas por nacemento 2016 04/03/2016 
67 Acción veciñal Baixa no programa de auda de alimentos 04/03/2016 
68 Economía e facenda Nomeamento tesoureiro 08/03/2016 
69 Subvencións Subvención excursión fin de curso alumnos 4 ESO CPI Xanceda 08/03/2016 
70 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria sesión da XGL 08/03/2016 

71 Obras e urbanismo Aprobación de certificación e factura de obra 09/03/2016 
72 Economía e facenda Execución do gasto 10/03/2016 
73 Xulgado de paz Inicio expediente de elección xuíz de paz substituto 11/03/2016 
74 Economía e facenda Execución do gasto 15/03/2016 
75 Facenda municipal Baixa no Padrón de lixo 2016 15/03/2016 
76 Servizos sociais Baixa de beneficiario no servizo de axuda a domicilio 16/03/2016 
77 Persoal Reducción de xornada de auxiliar de axuda a domicilio 16/03/2016 
78 Servizos sociais Baixa de beneficiario no servizo de axuda a domicilio 16/03/2016 
79 Persoal Reducción de xornada de auxiliar de axuda a domicilio 16/03/2016 
80 Acción veciñal Concesion axuda económica por nacemento de fillo/a. 17/03/2016 
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RELACION DECRETOS DO 30/2016 AO 90/2016 
Nª 

DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 

81 Economía e facenda Execución do gasto 17/03/2016 
82 Economía e facenda Pago a Xustificar 2/2016 17/03/2016 
83 Acción veciñal Notificación concesion axuda económica por nacemento de fillo/a 21/03/2016 
84 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria de sesión da XGL 22/03/2016 

85 Facenda municipal Alta Padrón lixo 2016 22/03/2016 
86 Economía e facenda Execución do gasto 22/03/2016 
87 Cultura e deportes Solicitude de subvención contratación socorristas 2016 23/03/2016 
88 Servizos sociais Baixa de beneficiario no servizo de axuda a domicilio 23/03/2016 
89 Persoal Redución de xornada de auxiliar de axuda a domicilio 23/03/2016 
90 Economía e facenda Execución do gasto 23/03/2016 
 
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 28 DE XANEIRO, 11, 23 E 25 DE FEBREIRO E 10 DE 
MARZO DE 2016. 

 
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. 

 
Pregunta o Sr. Grobas pola licenza do Sr. García Seoane, respostando o Sr. Alcalde 

que foi él, pola súa propia vontade e as súas circunstancias personais, que non executou a 
obra, polo que renunciou á licenza e solicitou a devolución do imposto. 

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

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

Pregunta o Sr. Grobas por si non se pode facer algunha acera, manifestando o Sr. 
Alcalde que ás que vostede se refire están en estradas de titularidade autonómica. Non 
obstante, espero ver ao Delegado da Xunta e comentareille a ver qué se pode facer para a 
vía do cruce do Campo á casa da Cultura, do bar en Mesía ata as curvas, e de aquí ás 
Travesas. 

Pregunta o Sr. Grobas polas vías municipais, e tamén si se pode facer algo para a 
xente maior, como un centro de día. Resposta o Sr. Alcalde que valoraremos facer algo nas 
vías municipais, e, en canto ao centro de día, prestar servizos á xente maior non é fácil, o 
noso concello ten cento sete kilómetros cadrados, e de Castro a Bruma hai vintepico 
kilómetros. En todo caso, o concello comprou no seu día un solar e fíxose un proxecto, que 
como xa sabe vostede, nos non temos medios para executar, incluso poboaciones máis 
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importantes non teñen centro. Si acaso teríamos que facer algo conxuntamente con outros 
concellos.  

Pregunta o Sr. García Sesmonde polas pistas de acceso da nacional, que dan pena, e 
en Frades están no mesmo caso e arranxaron. Resposta o Sr. Alcalde que tomo nota e 
poñereime en contacto co encargado facéndolle chegar as nosas necesidades 

 
 
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, 
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