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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE MESÍA 
CELEBRADA O DÍA 7 DE ABRIL DE 2017 

 

En Mesía, a 7 de abril de 2017, 
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 6 DE FEBREIRO 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. ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLO SERVIZO DE 

AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE MESÍA. 
 
 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. 
 
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.  
PP: 
D. José Manuel García Sesmonde. 
D. Adolfo Manuel Grobas Vázquez. 
 
Non asisten e se excusan: 
PSdeG-PSOE:  
D. José María Tojo Espiñeira. 
D. José Antonio Calviño Gómez.  
D. José Piñeiro Blanco. 
 
SECRETARIO - INTERVENTOR : 
D Eladio Bendaña Pardo. 
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 ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR NO CONCELLO DE MESÍA 

 
D. Mariano Iglesias Castro, Alcalde do Concello de Mesía, de conformidade co artigo 22.2  

d) da Lei 7/1985, de 2 de abril, propoño ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente a ORDENANZA REGULADORA DO PREZO 

PÚBLICO POLO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE MESÍA”, según 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 
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 
 
ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLO SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR NO CONCELLO DE MESÍA  
 
Artigo 1º.- Fundamento e natureza.  
 
De conformidade co previsto no artigo 127 en relación co artigo 41, e segundo as normas contidas 
no Capítulo VI do Título I do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o 
Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, este concello establece o prezo público pola 
prestación do servizo de axuda a domicilio, que se rexerá por esta ordenanza. 
 
 
Artigo 2º.- Concepto.  
 
O prezo público regulado neste acordo constitúe unha prestación patrimonial de carácter público 
que se satisfará pola prestación do servizo de axuda no fogar concedida a través dos servizos sociais 
municipais, de conformidade coa ordenanza reguladora do SAF.  
 
 
Artigo 3º.- Obrigados ao pagamento.  
 
Están obrigados ao pagamento do prezo público regulado mediante a presente Ordenanza as persoas 
usuarias do servizo de axuda no fogar segundo o establecido na Ordenanza do servizo de axuda no 
fogar do Concello de Mesía. 
Se o/a beneficiario/a carecera da capacidade para obrar, a dita obriga recaerá sobre quen ostente a 
súa representación legal ou, no seu caso, sobre quen exerza de feito o seu coidado.  
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Artigo 4º.-Contía.  
 
Aos efectos previstos para a aplicación das tarifas previstas nesta ordenanza, establécese o prezo da 
hora por prestación en 12 €/hora. 
 
 
Artigo 5º.-Determinación da capacidade económica do sistema de atención a persoas usuarias da 
dependencia.  
 
1. A capacidade económica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoñecido de atención, 
mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase de acordo coas normas de valoración contidas no 
capítulo II do título III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de 
servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de 
dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu 
custo, observándose as normas de aplicación á materia, vixentes en cada momento, polo órgano 
competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia. 
 
2. O resultado do cálculo da capacidade económica, correspondente ás persoas dependentes 
valoradas con dereito de atención recoñecido no servizo de axuda no fogar, constará na resolución 
do plan individualizado de atención que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que 
establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o 
recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía 
e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a 
organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes. 
 
 
Artigo 6º.- Determinación da capacidade económica das persoas usuarias doutros servizos que 
impliquen o copagamento.  
 
No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas ás referidas 
no artigo anterior, o cómputo da capacidade económica farase de acordo cos seguintes criterios:  
 
1. Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes 
efectos considérase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 
da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas.  
 
2. Computarase, así mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de 
convivencia. Para estes efectos, enténdese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de 
contido económico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoración recollidas 
na Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, con dedución das cargas e gravames 
de natureza real que diminúan o seu valor, así como das débedas e obrigas persoais das cales deba 
responder. Igualmente, para o cómputo do patrimonio neto deberán terse en conta as exencións que 
prevé a Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e 
doutros bens e dereitos.  
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3. A capacidade económica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas á alza 
pola suma dun 5% do patrimonio neto en cómputo anual, e dividindo o resultado da dita suma 
entre o total de persoas que convivan no fogar.  
 
 
Artigo 7º.- Participación no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de 
atención recoñecido como usuarias do servizo de axuda no fogar.  
 
1. No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para 
persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido, sexa igual ou inferior ao 
indicador público de rendas a efectos múltiples (IPREM), quedará exenta da obriga de participar no 
custo do servizo.  
 
2. Nos demais supostos, aplicarase a seguinte táboa, na cal se expresa o copagamento en termos de 
porcentaxe sobre a capacidade económica da persoa usuaria e en función da intensidade do servizo 
asignado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atención co 
número de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilización do 
SAF con outro servizo ou prestación do catálogo as horas reais prestadas de servizo de axuda no 
fogar sexan inferiores á cantidade expresada en cada columna da táboa anterior para o grao e nivel 
correspondente, a cantidade a pagar será minorada proporcionalmente á diminución das horas 
efectivas de servizo. 
 
4. En ningún caso, o importe da participación económica que deberá ingresar a persoa beneficiaria 
en concepto de participación no custo do servizo, poderá exceder o 90% do custo do servizo 
determinado en termos de prezo/hora.  
 
5. No caso das atencións e servizos complementarios do nivel básico do servizo de axuda no fogar, 
prestados ás persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido, para os efectos de 

 
Capacidade económica 

(referida ó IPREM) 
ata 

Grao I Grao II Grao III 

<=20 h. <=45 h. <=70 h. 

100% 0% 0% 0% 
115% 4,52% 9,61% 14,70% 
125% 5,41% 11,50% 17,58% 
150% 5,55% 11,79% 18,03% 
175% 5,65% 12,00% 18,35% 
200% 5,72% 12,16% 18,60% 
215% 5,81% 12,34% 18,87% 
250% 6,03% 12,82% 19,61% 
300% 6,24% 13,26% 20,29% 
350% 6,42% 13,63% 20,85% 
400% 6,54% 13,90% 21,25% 
450% 6,63% 14,09% 21,55% 
500% 6,70% 14,25% 21,79% 

> 500% 6,76% 14,36% 21,97% 
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facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a 
seguinte táboa, na cal se expresa a súa participación en termos de porcentaxe sobre a capacidade 
económica da persoa usuaria e en función da intensidade e do tipo de atención ou servizo asignado: 
 

% 
Capacidade 
económica 
(referencia 
ao IPREM) 

ata 

Grao I Grao II Grao III 

Adaptacións 
funcionais 
do fogar, 

podoloxía e 
fisioterapia 

Actividades de 
acompañamento, 

socialización e 
desenvolvemento 

de hábitos 
saudables 

Servizo 
de 

préstamo 
de 

axudas 
técnicas 

Adaptacións 
funcionais 
do fogar, 

podoloxía e 
fisioterapia 

Actividades de 
acompañamento, 

socialización e 
desenvolvemento 

de hábitos 
saudables 

Servizo 
de 

préstamo 
de 

axudas 
técnicas 

Adaptacións 
funcionais 
do fogar, 

podoloxía e 
fisioterapia 

Actividades de 
acompañamento, 

socialización e 
desenvolvemento 

de hábitos 
saudables 

Servizo 
de 

préstamo 
de 

axudas 
técnicas 

<=15 <=28 <=45 
100,00 % 0,00% 12,87% 13,76% 0,00% 22,73% 24,29% 0,00% 35,51% 37,95% 
115,00% 5,98% 13,10% 14,00% 10,56% 23,12% 24,71% 16,50% 36,13% 38,61% 
125,00 % 7,15% 13,39% 14,31% 12,63% 23,64% 25,26% 19,73% 36,94% 39,47% 
150,00 % 7,34% 13,52% 14,44% 12,95% 23,87% 25,50% 20,24% 37,29% 39,85% 
175,00% 7,47% 13,61% 14,54% 13,18% 24,03% 25,67% 20,60% 37,54% 40,12% 
200,00 % 7,57% 13,76% 14,70% 13,36% 24,29% 25,96% 20,87% 37,96% 40,56% 
215,00% 7,68% 13,83% 14,78% 13,56% 24,42% 26,09% 21,18% 38,16% 40,77% 
250,00 % 7,98% 13,96% 14,91% 14,09% 24,64% 26,33% 22,01% 38,50% 41,14% 
300,00 % 8,25% 14,06% 15,02% 14,57% 24,82% 26,52% 22,77% 38,78% 41,44% 
350,00 % 8,48% 14,16% 15,13% 14,98% 25,00% 26,72% 23,40% 39,07% 41,74% 
400,00 % 8,65% 14,35% 15,33% 15,27% 25,33% 27,06% 23,85% 39,57% 42,29% 

>400,00 % 8,77% 14,48% 15,48% 15,48% 25,57% 27,32% 24,19% 39,95% 42,69% 

 
 
Artigo 8º.- Participación das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen 
copagamento.  
 

1. Para o servizo de axuda no fogar, en réxime de libre concorrencia, para as persoas que non 
teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao 
catálogo de servizos de atención á dependencia, segundo o calendario de implantación que se 
establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte táboa que regula unha progresiva participación 
económica no custo do servizo en base ó cálculo da capacidade económica per cápita, de acordo co 
establecido nesta ordenanza. 

 
CAPACIDADE ECONÓMICA Participación no custe do servizo de SAF básico 
Menor de 0,80 IPREM 0% 
Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,00 IPREM 10%  
Maior de 1,00 e menor ou igual a 1,50 IPREM 12%  
Maior de 1,50 e menor ou igual a 2,00 IPREM 20%  
Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 IPREM 40%  
Maior de 2,50 IPREM ou igual a 3,50 IPREM 60% 
Maior de 3,50 IPREM 90% 

 
2. Sen prexuízo do anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais do referido 
copagamento por prezo público nos casos en que a situación causante da aplicación do servizo de 
axuda no fogar sexa unha problemática de desestructuración familiar, exclusión social ou pobreza 
infantil, circunstancia que deberá estar debidamente xustificada no correspondente informe social.  
3. En calquera caso, establecerase un límite máximo de participación económica por prezo público 
das persoas usuarias do 40% da súa capacidade económica. 
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Artigo 9º.- Normas de xestión. 
 
1. A obriga de pagar os prezos públicos regulados nesta ordenanza nace dende que se inicie a 
prestación do servizo. 
 
2. As liquidacións, que serán aprobada polo Alcalde mediante resolución, practicaranse por meses 
naturais, e deberán ser aboadas polos/as usuarios/as mediante cargo na conta corrente que o/a 
usuario/a do servizo indicará no modelo oficial de solicitude, ou ingreso en calquera das entidades 
colaboradoras co Concello de Mesía. 
 
3. A falta de pagamento dos prezos suporá a esixibilidade destes en vía de constrinximento.  
 
4. Se a algún/unha dos/as beneficiarios/as non se lle prestase o servizo por causas non imputables a 
el/ela mesmo/a, cobraranse as horas efectivamente prestadas. 
 
 
Artigo 10º.- Afectación dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos. 
 
De conformidade co artigo 56.7 de Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os 
ingresos que recade o concello de Mesía en concepto de achega das persoas usuarias para a súa 
participación no custo dos servizos sociais comunitarios, estarán afectados ao financiamento dos 
servizos sociais que reciban. 

 
 

Artigo 11º.- Infraccións e sancións. 
 
As infraccións e sancións rexeranse, no relativo aos pagamentos, pola Lei 58/2003, do 17 de 
decembro, xeral tributaria e polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de recadación, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, do 3 de 
decembro, de servizos sociais de Galicia. 

 
 

Disposición derradeira.  
 
Esta Ordenanza, unha vez aprobada definitivamente, será publicada na forma legal establecida e 
entrará en vigor conforme ao previsto no artigo 70.2 e concordantes da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das bases do réxime local, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación 
expresa. 
 

MESÍA, a 31 de marzo de 2017.O Alcalde,Asdo./ Mariano Iglesias Castro” 
 

 
Manifesta o Sr. Alcalde que xa contamos cunha ordenanza reguladora deste servizo, 

pero nesta outra ordenanza regúlase o prezo público, que se incrementa a 12,00 €, 
cantidade que está en sintonía cos concellos do noso entorno. 

 



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

 
 

Non habendo máis intervencións, sometido o asunto a votación, apróbase por 
unanimidade dos concelleiros presentes. 

 
 
3. DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2016: DECRETO DE 

APROBACIÓN E INFORME DE ESTABILIDADE. 
 
O Sr. Alcalde da conta do decreto 49/2017, de 17 de febreiro, de aprobación da 

liquidación do exercicio 2016: 
 

 “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 
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 17 de febreiro de 2017. 
 
RESOLVO: 
 
PRIMEIRO: Aprobar a liquidación do Orzamento do 2016, no que se puxeron de manifesto as 
seguintes magnitudes:  

 
Dereitos pendentes de cobro a 31/12/2016 301.124,21€ 
Obrigas pendentes de pago á 31/12/2016 70.701,94€ 
Resultado presupuestario do exercicio (con axustes) 167.339,27€ 
Resultado presupuestario do exercicio (sen axustes) 147.240,30€ 
Remanente de crédito non comprometido 201.747,68€ 
Remanente de crédito comprometido 0,00€ 
Remanente de Tesourería 1.067.641,14€ 
Para gastos con financiación afectada 58.376,43€ 
Para gastos xerais 1.009.264,71€ 
Estado de Tesourería: Existencias totais a 31/12/2016 837.218,87€ 
 
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.”  
 

Manifesta o Sr. Alcalde así mesmo que a conclusión do informe de intervención á 
liquidación establece que “En conclusión a todo o exposto, o Interventor que subscribe considera 
que procede a aprobación da mencionada liquidación do Presuposto do exercicio económico 2016, 
dando conta da mesma ao Pleno na primeira sesión que este celebre e remitindo copia da mesma á 
Comunidade Autónoma e ao centro ou dependencia do Ministerio de Economía e Facenda que este 
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determine”. Así mesmo, no informe de intervención de estabilidade sinalase que: “ A 
liquidación do orzamento do Concello de Mesía do ano 2016, cumpre o obxectivo de estabilidade 
orzamentaria de acordo co artigos 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 regra de gasto nos termos previstos no artigo 12 da Lei Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira” 

 
Manifesta o Sr. Alcalde que destacaría o estado da tesourería a 31 de decembro, que 

ascende a 837.218,87€, e do remanente de tesourería para gastos xerais, que ascende a 
1.009.264,71€. 

 
Pásolle a palabra aos voceiros dos grupos municipais por si queren facer algunha 

consideración. 
 

 Non habendo máis intervencións, os concelleiros quedan enterados.  
 
 

4. ACORDO INSTITUCIONAL PARA INICIAR O PROCESO DE ADHESIÓN Á 
RESERVA DE BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO. 
 
O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 
 

 “PROPOSTA AO PLENO 
 
ACORDO INSTITUCIONAL PARA INICIAR O PROCESO DE ADHESIÓN Á RESERVA 
DE BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO. 
 
D. MARIANO IGLESIAS CASTRO, ALCALDE – PRESIDENTE E VOCEIRO DO PSOE 
DO EXCMO. CONCELLO DE MESÍA, SOMETE Á CONSIDERACIÓN DO PLENO DA 
CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE 
 

ACORDO INSTITUCIONAL 
 
Na última década, a UNESCO ten centrado a súa atención no medio ambiente e o desenvolvemento. 
O programa MAB (People and the Biosphere) é o exemplo máis claro deste traballo. Os principais 
instrumentos de acción do programa MAB son as Reservas da Biosfera. A figura de Reserva da 
Biosfera outórgase a territorios que están comprometidos en compaxinar a conservación ambiental 
co desenvolvemento socioeconómico sostible. 
 
As Reservas de Biosfera son territorios preocupados por innovar e amosar que é posible compaxinar 
a mellora ambiental e o desenvolvemento sostible. 
 
As Reservas de Biosfera son declaradas pola UNESCO no marco do Programa MAB. Na 
actualidade existen 669 Reservas de Biosfera en todo o mundo, contando España con 48 delas. 
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A Declaración definitiva da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo pola 
UNESCO, tivo lugar na XXV Reunión do Consello Internacional de Coordinación do Programa 
MAB, celebrada en París o día 28 de maio de 2013. Esta declaración é froito dos traballos levados a 
cabo polos concellos e a sociedade civil, e os compromisos acadados en prol do desenvolvemento 
sostible. 
 
A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, na actualidade, abrangue un total 
de 113.970 ha, que representa o 14,33 % da superficie da provincia de A Coruña, e comprende ós 
concellos de Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, Culleredo, 
Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada e Sobrado. 
 
A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo quere poñer en valor, no só os seus 
valores ambientais, senón tamén os culturais, etnográficos e históricos, que foron motor de 
desenvolvemento deste territorio desde fai moitos anos. 
 
A Misión da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas pivota en: promover a mellora da calidade de 
vida e o reforzo dos sectores produtivos mediante a súa integración cos obxectivos e principios de 
mellora ambiental e sostibilidade; garantir un desenvolvemento sostible do espazo rural; impulsar 
modelos de produción e consumo máis sostibles, que permitan a contribuír á mitigación do cambio 
climático reducindo as emisións de CO2; asegurar a recuperación, conservación e protección dos 
valores ambientais e culturais do territorio, así como fomentar o aproveitamento sostible dos 
recursos naturais; contribuír a enfrontar os grandes retos do século XXI baixo o prisma da 
investigación, a aprendizaxe, a cooperación, a innovación e a cohesión social, promovendo deste 
modo un crecemento participativo, sostible e integrador do seu territorio. 
 
Desde a declaración da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo tense avanzado 
na xeración de emprego no medio rural, a través de diferentes programas postos en marcha, que 
teñen permitido que a sociedade en xeral considere o rural como un espazo de oportunidades para o 
emprego. 
 
A sinalización conxunta do territorio e a difusión dos valores ambientais e culturais da Reserva de 
Biosfera, teñen permitido mellorar a imaxe do territorio e aproximar esta á cidadanía. Ademais 
estase a poñer en marcha un programa de educación ambiental en todos os concellos que a 
conforman, para que desde os colexios e escolas se coñeza mellor o territorio e os seus valores. 
 
Por outro lado, estase traballando no lanzamento dunha Marca de Calidade para os produtos 
agroalimentarios da Reserva de Biosfera que contribúan a poñer en valor as producións locais e 
variedades tradicionais, así como os mercados de cercanía, o que debera permitir aos nosos 
produtores locais mellorar a comercialización dos seus produtos. 
 
Tense iniciado tamén o proceso para á adhesión ao Clube de Produto Turístico Reservas de Biosfera 
Españolas, que permitirán a difusión deste territorio dentro dos destinos de Ecoturismo de España, 
ao mesmo nivel que os Parques Nacionais. 
 
Considerando que o Concello de Mesía conta cos requisitos necesarios para a súa inclusión na 
Reserva de Biosfera mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, e cumpre coas funcións e criterios que 
toda Reserva de Biosfera debe cumprir, ao tratarse dun territorio terrestre cunhas condicións 
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naturais extraordinarias, en onde reside unha poboación concienciada co medio ambiente e o 
desenvolvemento dentro do marco da sostibilidade, cunha cultura tradicional compartida co 
territorio declarado Reserva de Biosfera que serve de modelo para o desenvolvemento de 
investigacións así como ámbito para o desenvolvemento de prácticas de ensinanza-aprendizaxe. Hai 
que facen unha mención especial ao espazo de interese ambiental, incluído na Rede Natura 2000, 
como a ZEC Río Tambre. A superficie comprendida por este espazo é de 35,97 ha, o 0,34 % da 
superficie total do concello. 
 
En virtude dos fundamentos expostos anteriormente, sométese á consideración do Pleno da 
Corporación a adopción do seguinte 
 

ACORDO INSTITUCIONAL 
 

PRIMEIRA.- Desde o Concello de Mesía recoñecemos a relevancia da adhesión deste municipio á 
Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, así como as oportunidades que se 
presentan para situar a este territorio no mapa mundial; dar prestixio ao territorio, ás súas 
empresas e aos seus produtos; ampliar os mercados para os produtos, a través das marcar de 
calidade; recuperar as actividades económicas tradicionais; incentivar e fortalecer as iniciativas 
ligadas ao turismo sostible; xerar oportunidades de emprego ligadas ao aproveitamento dos recursos 
locais; acadar apoio internacional, estatal e rexional para iniciativas e proxectos ligados ao 
desenvolvemento sostible e a mellora ambiental, así como impulsar a mellora ambiental e a 
información sobre os recursos naturais. 
 
SEGUNDA.- Acordamos iniciar os trámites de adhesión á Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas 
e encomendamos á Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos o proceso e 
formulación de ampliación da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo para a 
avaliación da inclusión do noso termo municipal, coordinadamente con este Concello. 
 
TERCEIRA.- Daremos traslado do presente acordo a cantas entidades e institucións se consideren 
oportunas para a súa adhesión e traballo colaborativo no obxectivo de incluír este territorio nas 
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo como Reserva Mundial da Biosfera, establecendo a 
participación pública e a colaboración da cidadanía como eixos vertebradores da proposta de 
ampliación do ámbito territorial da Reserva de Biosfera. 
 
Mesía, 3 de abril de 2017.O alcalde,Mariano Iglesias Castro” 
 
 

Pregunta o Sr. García Sesmonde en qué beneficia isto ao concello, respostando o Sr. 
Alcalde que en principio, e dado que non supón custe ningún para as arcas municipais, 
prexuízo non nos produce. Esta xente traballa en marcas de calidade, tendo que ter o 
concello un elemento singular para poder adherirse, que no noso caso é a rede natura. O 
selo de calidade non deixa de ser unha posta en valor do medio natural e, si houbese 
calquera axuda, nos estaremos aí. En todo caso, seguimos a estela dos concellos do noso 
entorno. 

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

unanimidade dos concelleiros presentes. 
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5. 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. 
 
 

6. DAR CONTA DOS DECRETOS DE ALCALDÍA (29/2017 A 104/2017). 
 
 

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 29 Ó 104 DO ANO 2017 

Nª 
DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 

29 Economía e facenda Execución do gasto. 31/01/2017 
30 Servizos Sociais Alta usuaria no SAF 31/01/2017 
31 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 31/01/2017 
32 Persoal Prorroga contrato monitora de tempo libre 01/02/2017 
33 Economía e facenda Execución do gasto 01/02/2017 
34 Persoal Prorroga contrato peón de xardinería 01/02/2017 
35 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria pleno ordinario 01/02/2017 

36 Contratación Devolución aval a Servicios Obras y Limpiezas, S.A. nº 669 02/02/2017 
37 Persoal Solicitude subvención técnico deportivo 2017 02/02/2017 
38 Servizos Sociais Baixa usuaria SaF 06/02/2017 
39 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 06/02/2017 
40 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria Xunta de Goberno Local 07/02/2017 

41 Economía e facenda Aprobación Plan Presupostario a medio prazo para o período 2017-2019 e remisión o 
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. 

08/02/2017 

42 Economía e facenda Execución do gasto. 10/02/2017 
43 Obras Solicitude subvención para a obra denominada Conservación, mellora e protección do 

ambiente e do espazo natural no Concello de Mesía segundo a Orde do 30 de 
decembro de 2016 

15/02/2017 

44 Economía e facenda Execución do gasto 16/02/2017 
45 Obras e urbanismo Solicitude subvención accesibilidade e sinalización recursos turísticos no medio rural 16/02/2017 
46 Economía e facenda Execución do gasto 16/02/2017 
47 Economía e facenda Pago a Xustificar 01/2017 16/02/2017 
48 Obras e urbanismo Solicitude subvención Pavimentación vía pública en Ler (Cumbraos) 17/02/2017 
49 Economía e facenda Aprobación liquidación orzamento 2016 17/02/2017 
50 Economía e facenda Execución do gasto. 20/02/2017 
51 Economía e facenda Pago a Xustificar 02/2017 20/02/2017 
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RELACIÓN DE DECRETOS DO 29 Ó 104 DO ANO 2017 
Nª 

DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 

52 Organización e 
funcionamento 

Convocatoria Xunta de Goberno Local 21/02/2017 

53 Facenda municipal Cambio titular lixo vivenda sita no lugar de O Maruzo, nº 4-Cumbraos 23/02/2017 
54 Economía e facenda Execución do gasto 23/02/2017 
55 Economía e facenda Pago a xustificar 03/2017 23/02/2017 
56 Economía e facenda Execución do gasto 24/02/2017 
57 Economía e facenda Execución do gasto 27/02/2017 
58 Economía e facenda Execución do gasto 27/02/2017 
59 Economía e facenda Execución do gasto 01/03/2017 
60 Facenda municipal Aprobación cambio de titularidade servizo abastecemento de auga a nome de María 

Isabel Sánchez Miranda no lugar de O Maruzo, 4 - Cumbraos 
01/03/2017 

61 Servizos sociais Alta usuaria no SAF 02/03/2017 
62 Persoal Modificación xornada laboral auxiliar SAF 02/03/2017 
63 Economía e facenda Aprobación liquidación SAF mes xaneiro 2017 03/03/2017 
64 Persoal Modificación xornada laboral auxiliar SAF 06/03/2017 
65 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria sesión Xunta de Goberno Local 07/03/2017 

66 Urbanismo Suspensión obras en execución 08/03/2017 
67 Urbanismo Incoación expte. reposición de legalidade 08/03/2017 
68 Persoal Modificación xornada laboral auxiliar de axuda no fogar 09/03/2017 
69 Economía e facenda Execución do gasto 10/03/2017 
70 Contratación Devolución de aval 13/03/2017 
71 Economía e facenda Execución do gasto 13/03/2017 
72 Contratación Devolución de aval 13/03/2017 
73 Facenda municipal Cambio titularidade servizo de abastecemento de auga municipal 13/03/2017 
74 Economía e facenda Execución do gasto 14/03/2017 
75 Servizos sociais Modificación intensidade SAF a usuaria 16/03/2017 
76 Servizos sociais Alta usuario SAF 16/03/2017 
77 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 16/03/2017 
78 Contratación Requirimento documentación contratación C09/2016 16/03/2017 
79 Facenda municipal Modificación Padrón lixo 2017 20/03/2017 
80 Contratación Adxudicación obra C09/2016 20/03/2017 
81 Contratación Contratación servizo de control de calidade 21/03/2017 
82 Facenda municipal Alta no Padrón do lixo 2017 21/03/2017 
83 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria sesión Xunta de Goberno Local 21/03/2017 

84 Economía e facenda Execución do gasto 23/03/2017 
85 Servizos Sociais Modificación intensidade servizo usuario SAF 23/03/2017 
86 Servizos Sociais Alta usuario SAF 23/03/2017 
87 Economía e facenda Execución do gasto 24/03/2017 
88 Facenda municipal Modificación no Padrón de lixo 2017 24/03/2017 
89 Servizos sociais Aprobación memoria servizos sociais comunitarios 2017 27/03/2017 
89 Servizos Sociais Solicitude subvención servizos sociais ano 2017 27/03/2017 
90 Facenda municipal Modificacións Padrón de lixo 2017 27/03/2017 
91 Servizos Sociais Modificación intensidade servizo usuario SAF 27/03/2017 
92 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 27/03/2017 
93 Facenda municipal Modificación Padrón de lixo 2017 28/03/2017 
94 Contratación Inicio expte. de contratación C08/2016 29/03/2017 
95 Contratación Aprobación expte. de contratación C08/2016 29/03/2017 
96 Educación e emprego Solicitude obradoiro de emprego "Terras da montaña II" 29/03/2017 
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RELACIÓN DE DECRETOS DO 29 Ó 104 DO ANO 2017 
Nª 

DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 

97 Contratación Inicio expte. de contratación C01/2017 29/03/2017 
98 Contratación Aprobación expte. de contratración C01/2017 29/03/2017 
99 Economía e Facenda Execución do gasto 30/03/2017 

100 Economía de facenda Expte. de xeración de créditos XC 01/2017 30/03/2017 
101 Acción veciñal Aprobación bases axudas por nacemento 2017 31/03/2017 
102 Facenda municipal Modificación Padrón lixo 2017 31/03/2017 
103 Servizos sociais Modificación prestación servizo axuda a domicilio 31/03/2017 
104 Persoal Ampliación de xornada de auxiliar de axuda a domicilio 31/03/2017 

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

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

CELEBRADAS OS DÍAS 26 DE XANEIRO, 9 E 23 DE FEBREIRO E 9 DE 
MARZO 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. 
 
 
8. ROGOS E PREGUNTAS. 
 

Pregunta o Sr. Grobas polo tema da minería, que parece que estivo colgado no 
taboleiro pero non se informou aos veciños. 

 
Resposta o Sr. Alcalde que o concello cumpriu escrupulosamente coa legalidade. Ao 

concello chega un edicto para colgar un anuncio. O edicto dicía que o proxecto, que non 
veu co edicto, podía consultarse na delegación de Industria de Santiago e nun enderezo 
dunha páxina web, outra cosa é que as cousas se terxiversen, e vendo de onde veñen as 
críticas, o feito polo concello nunca ía a estar ben. 

 
Manifesta o Sr. Grobas que, aínda que non fose obrigatorio, podía haberse 

informado aos veciños, respostando o Sr. Alcalde que cando chegue o momento que 
corresponda, e se nos presente toda a documentación, o concello dirá o que teña que dicir. 
O problema ven polo dereito de expropiación que agora ten asociado a concesión dunha 
cuadrícula mineira, que é un tema autonómico. 

 



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

 
 

O concello ten que ter unha postura seria e reflexiva e, sobre todo, distinguir entre o 
que o concello ten que dicir tecnicamente por lei, guste ou non guste a quen sexa, e outra 
ben distinta é a posición política que vaia a tomar o concello en relación cos seus veciños e 
os interese xerais. Son dous cousas ben distintas. 

 
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, 


	Dereitos pendentes de cobro a 31/12/2016
	Remanente de crédito comprometido
	Remanente de Tesourería
	Para gastos con financiación afectada
	Para gastos xerais
	Estado de Tesourería: Existencias totais a 31/12/2016


