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DECRETO 037/2008 
 
CONVOCATORIA SESIÓN PLENARIA 

 
En virtude do disposto no artigo 40 do Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das Corporacións Locais, en consonancia co artigo 
210.2 da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia RESOLVO CONVOCAR 
Sesión deste Concello en Pleno Extraordinario a celebrar na Casa da Cultura do 
Concello, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica. 
 
  Clase de Sesión............................................................                                        EXTRAORDINARIA 
  Data da Sesión:.............................................................                                        17 de marzo de 2008 
  Hora de celebración en primeira convocatoria:.....                                          08:30 horas 
  (a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria) 

ORDE DO DÍA 
 
Parte substantiva 
 
1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS ANTERIORES 

CORRESPONDIENTES Á SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO 05 DE XANEIRO 
DE 2008, E Á SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 12 DE FEBREIRO DE 
2008. 

 
Control da xestión municipal 
 
2. APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PARA CRÉDITO EXTRAORDINARIO ( Expte. CE 
01/08). 

3. DAR CONTA DAS DO DECRETO 032/2008, DO 12 DE MARZO DE 2008, RELATIVO 
A APROBACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO DE 2007. 

 
 
Notifíquese esta Resolución ós Señores Concelleiros e publíquese no Taboleiro 

de Anuncios de este Concello. A partir desta data teñen a súa disposición os 
antecedentes dos asuntos na Secretaría do Concello. 

 
En MESÍA, a 13 de marzo de 2008. 
 
 
OALCALDE,     Ante min, A SECRETARIA, 
 
Dª Mariano Iglesias Castro.   Dª Mª Fernanda Montero Parapar. 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO DE MESÍA CELEBRADA O DÍA 17 DE MARZO DE 

2008. 

 

En Mesía, a 17 de marzo de 
2008, sendo as oito horas e 
corenta minutos, 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 
extraordinaria 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. Presidente declárase 
validamente constituída a 
sesión. Pásase a continuación 
a trata-los seguintes asuntos 
incluídos na Orde do Día: 

 
 
1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DAS ACTAS 

ANTERIORES CORRESPONDENTES Á SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA O DÍA 05 DE XANEIRO DE 2008 E Á SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA O DÍA 12 DE FEBREIRO DE 2008. 

 
 Abre a sesión o Sr. Alcalde preguntando se por parte dos concelleiros se quere 
facer algunha aclaración aos borradores das actas correspondentes á sesión ordinaria de 05 
de xaneiro de 2008 e á sesión extraordinaria de 12 de febreiro de 2008. Non habendo 
pronunciamentos ao respecto, sometese a votación a aprobación do acordo, adoptándose 
por unanimidade dos membros presentes. 
 
 En consecuencia, se elevan a definitivas para a súa transcrición ao Libro de 
Actas. 

ALCALDE: 
D. Mariano Iglesias Castro  PSdeG – PSOE 
 
CONCELLEIRO/AS: 
D. Antonio Quindimil García.  PSdeG – PSOE 
D. José Ángel Sánchez Sánchez. PSdeG – PSOE 
Dª Pilar Sánchez Ulloa.  PSdeG – PSOE 
D. Gervasio Sánchez Barreiro. PSdeG – PSOE 
D. Severino Álvarez Monteserín. PP 
D. Manoel Bello Salvado.  BNG 
 
AUSENTES: 
Dª María José Quindimil Suárez. PP 
D. Pedro M. Pedreira Candal.  BNG 
D. José Joaquín López Ares.  PSdeG – PSOE 
D. Ciriaco Varela Rotger  PP 
(Non xustifican a súa ausencia.) 
 
SECRETARIA : 
Dª Mª Fernanda Montero Parapar. 
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2. APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PARA 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO ( Expte. CE 01/07). 

 
Comeza o Sr. Alcalde dicindo que no 2º punto da orde do día preténdese 

aprobar incialmente o expediente de modificación de crédito para crédito 
extraordinario na partida 4.62 ao non existir consignación nesa partida no Orzamento 
do 2008.  

A continuación a Secretaria fai lectura da proposta da que o seu teor literal di: 

“Incoado por orde desta Alcaldía expediente de modificación de crédito (referencia 
Crédito Extraordinario 01/2008), de conformidade co establecido no artigo 37 do R.D. 
500/1990, do 20 de abril, e tralo estudo da proposta formulada e informe de Intervención. 

 
Visto o Orzamento do Concello de Mesía para o ano 2008. 

 
“Tendo en conta a inexistencia de crédito destinado á realización de gastos que non se 

poden demorar até o exercicio seguinte, que é o do ano 2009, esta Alcaldía somete o Pleno 
da Corporación os seguintes acordos: 

 
Primeiro.- Tramitalo expediente administrativo de modificación de crédito 01/2008 no 

orzamento do Concello de Mesía para o ano 2008, , mediante créditos extraordinarios por 
importe de 80.000 euros. 
 

Segundo.- Aprobar provisoriamente o expediente administrativo de modificación de 
crédito 01/2008 no orzamento do Concello de Mesía para o ano 2008, por importe de 80.000 
euros, para a seguinte partida, destinos e contías: 
 
 Partida    Destino    Euros 
 4.62   Adquisición dunha finca   80.000 
 

Terceiro.- O expediente administrativo de modificación de crédito 01/208 financiarase 
integramente con parte do remanente líquido de tesourería destinado a gastos xenerais, 
indicado na liquidación do orzamento do Concello de Mesía do ano 2007 aprobada por 
Decreto de esta Alcaldía de data 12 de marzo de 2008. 
 

Cuarto.- Na tramitación do expediente administrativo de modificación de crédito 01/08 
seguirase as normas establecidas nas Bases de Execución  7º e 8º do Orzamento Xeral do 
Concello de Mesía para o ano 2008. O expediente administrativo de modificación de crédito 
01/08 entenderase aprobado definitivamente, sen necesidade de novo acordo plenario, se no 
período de exposición pública de aquel, non fosen presentadas alegacións”. 

 
Terminada a lectura da proposta o Alcalde, explica que “é intención deste 

goberno facer un centro de día no Concello, o cal está subvencionado pola 
Consellería da Presidencia, subvención que está condicionada a ter unha finca onde 
situalo. Tras varios intentos de construílo Centro de Día, nunha parcela do Concello, 
resultounos imposible xa que non hai ningunha finca propiedade do Concello que 
reúna as características necesarias para a súa construción, menos tendo en conta que 
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se quere ubicar preferentemente no núcleo de Xanceda por ser onde se centralizan 
tódolos servizos. 

Non se contemplou a inversión obxecto desta modificación de crédito no 
presuposto do ano 2008, pois hasta o último momento intentouse encontrar unha 
parcela de titularidade municipal que resultase axeitada. Traémolo hoxe a Pleno por 
ter aprobada a liquidación do presuposto do ano anterior, requisito imprescindible 
para a tramitación dun expedinte desta natureza. Aclarar, que tal e como se di na 
proposta, non se vai pedir ningún crédito, xa que se financia co Remanente Líquido 
de Tesourería para gastos xenerais 

Intervén o Sr. Manoel Bello Salvado, concelleiro polo BNG, manifestando 
que pola súa parte non hai ningún problema, xa que é unha actuación ben vista, pero 
pregunta si se sabe xa cal é a finca que se quere adquirir. 

O Sr. Alcalde, explica que no procedemento de adquisición da finca sométese 
a lei, e que a mesma esixe o concurso, como procedemento para proceder a súa 
adquisición, sendo a cantidade que se pretende incorporar, unha estimación do valor 
das fincas no núcleo de Xanceda, estimación feita por técnico competente. 

O Sr. Severino Álvarez Monteserín, concelleiro do PP, manifesta estar de 
acordo coa adquisición da finca. 

 Visto que ninguén ten mais que engadir procédese a votación do presente punto 
da orde do día aprobándose por unanimidade dos membros presentes da Corporación. 

 
 
3. DAR CONTA DO DECRETO 032/2008, DO 12 DE MARZO DE 2008, 

RELATIVO A APROBACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO 
DE 2007. 

 
O Sr. Alcalde explica que o asunto a tratar neste punto é estrictamente técnico, 

polo que considera axeitado que, si alguén ten algunha dúbida, sexa a Secretaria do 
Concello quen a resolva, posto que unha das súas funcións é o asesoramento legal ao 
Concello. 

 Visto que ninguén ten mais que engadir procédese a votación do presente punto 
da orde do día aprobándose por unanimidade dos membros presentes da Corporación. 

 
Non habendo máis asuntos que tratar, o Sr. Alcalde, sendo as oito horas e 

cincuenta minutos, levanta a sesión, da que eu, Secretaria - Interventora, certifico. 
 
 

 


