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DECRETO 049/2008 

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 Ordinario 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:.............................................................                                        05 de abril de 2008 
  Hora de celebración en primeira convocatoria:............                                        10:30 horas 
  (a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria) 

ORDE DO DÍA 

Parte substantiva 

 
1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR CORRESPONDIENTE Á 

SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO 17 DE MARZO DE 2008. 

Control da xestión municipal 

 
2. TOMA DE COÑECEMENTO DA RENUNCIA DE DON JOAQUÍN LÓPEZ ARES, E ACEPTACIÓN DO 

CARGO DE CONCELLEIRO POR DON JOSÉ FERNANDO GARCÍA LESTA. 
3. TOMA DE COÑECEMENTO DA RENUNCIA DE DON CIRIACO VARELA ROTGER, E 

ACEPTACIÓN DO CARGO DE CONCELLEIRO POR DON ADOLFO MANUEL GROBAS VAZQUEZ.
4. REIXEITAMENTO Á MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS 

COMARCA DE ORDES. 
5. APROBACIÓN PROVISIONAL DA PRÓRROGA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 

TRIBUTARIAS NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL. 
6. APROBACIÓN DA CUANTÍA DAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEXIADOS. 
7. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS (01/2008 a 07/2008) E DECRETOS DE ALCALDÍA (01/2008 a 

48/2008). 
8. DAR CONTA DAS ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DENDE O 17 DE XANEIRO ATA O 27 

DE MARZO DE 2008. 
9. ROGOS E PREGUNTAS. 
 

 
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 02 de abril de 2008. 
 

 
O ALCALDE,     Ante min,   A SECRETARIA-ACCIDENTAL, 

  
Dª Mariano Iglesias Castro.   Dª Carmen Blanco Villares. 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE MESÍA CELEBRADA 

O DÍA 5 DE ABRIL DE 2008. 

 

En Mesía, a 5 de abril de 2008, 
sendo as dez horas e trinta 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 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, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR 

CORRESPONDENTE Á SESIÓN EXTRORDINARIA CELEBRADA O DÍA 17 DE 
MARZO DE 2008. 

 
 Abre a sesión o Sr. Alcalde preguntando se por parte dos concelleiros se quere facer algunha 
aclaración do borrador da acta correspondente á sesión extraordinaria de 17 de marzo de 2008. Non 
habendo pronunciamentos ó respecto, sometese a votación a aprobación do acordo, adoptándose por 
unanimidade dos membros presentes. 
 
 En consecuencia, se eleva a definitiva para a súa transcrición ó Libro de Actas. 
 
 
2. TOMA DE COÑECEMENTO DA RENUNCIA DE DON JOAQUÍN LÓPEZ ARES, E 

ACEPTACIÓN DO CARGO DE CONCELLEIRO POR DON JOSÉ FERNANDO 
GARCÍA LESTA. 

 
Comeza o Sr. Alcalde dicindo que no 2º punto da orde do día ponse en coñecemento do 

pleno a renuncia ao seu cargo de concelleiro de D. Joaquín López Ares e a posterior aceptación do 
cargo por D. José Fernando García Lesta, por ser o seguinte na lista. 

 

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 
Dª María José Quindimil Suárez. PP 
D. Pedro M. Pedreira Candal.  BNG 
D. Manoel Bello Salvado.  BNG 
 
AUSENTES: 
D. José Joaquín López Ares.  PSdeG – PSOE 
D. Ciriaco Varela Rotger  PP 
(Presentan a súa renuncia ao cargo de concelleiros) 
 
SECRETARIA : 
Dª Mª Fernanda Montero Parapar. 
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A continuación a Secretaria fai lectura da proposta da que o seu teor literal di: 
 
“Á vista dos escritos presentados por D. Joaquín López Ares,, quen expresamente renuncia 

o seu cargo de concelleiro, por motivos persoais, e por D. José Fernando García Lesta, quen 
acepta o seu cargo de concelleiro polo Partido Socialista, por corresponderlle a substitución de D. 
Joaquín López Ares, por ser o seguinte na lista, en virtude dos resultados das últimas eleccións 
municipais. 

 
Tendo en conta a documentación informativa que obra no expediente mais as disposicións 

de aplicación contidas na vixente lei orgánica do réxime electoral xeral, propoño o Pleno a 
adopción do seguinte, 
 

ACORDO,  
 
Primeiro.- Aceptala renuncia de D. Joaquín López Ares o seu cargo de concelleiro. 

Segundo.- Tomar en consideración a aceptación de D. José Fernando García Lesta, para 
que, previos os trámites legalmente previstos, poida tomar posesión do cargo de concelleiro para 
cubrir a vacante que se ocasiona. 

Terceiro.- Dar traslado dos anteriores escritos, debidamente compulsados, en unión do 
acordo que se adopte, á Xunta Electoral Central con obxecto de que expida a oportuna credencial 
a favor deste último candidato, se fose procedente, para a súa posterior toma de posesión cos 
requisitos legalmente establecidos.” 

 
 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. TOMA DE COÑECEMENTO DA RENUNCIA DE DON CIRIACO VARELA 

ROTGER, E ACEPTACIÓN DO CARGO DE CONCELLEIRO POR DON ADOLFO 
MANUEL GROBAS VÁZQUEZ. 

 
Comeza o Sr. Alcalde dicindo que no 3º punto da orde do día ponse en coñecemento do 

pleno a renuncia ao seu cargo de concelleiro de D. Ciriaco Varela Rotger e a posterior aceptación 
do cargo por D. Adolfo Manuel Grobas Vázquez, por ser o seguinte na lista. 

 
A continuación a Secretaria fai lectura da proposta da que o seu teor literal di: 
 
“Á vista dos escritos presentados por D. Ciríaco Varela Rotger, quen a día de hoxe aínda 

non tomou posesión do seu cargo de concelleiro, por motivos persoais, e por D. Adolfo Manuel 
Grobas Vázquez, quen acepta o seu cargo de concelleiro polo Partido Popular, por 
corresponderlle a substitución de D. Ciríaco Varela Rotger, por ser o seguinte na lista, en virtude 
dos resultados das últimas eleccións municipais. 

 
Tendo en conta a documentación informativa que obra no expediente mais as disposicións 

de aplicación contidas na vixente lei orgánica do réxime electoral xeral, propoño o Pleno a 
adopción do seguinte, 
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ACORDO,  
 
Primeiro.- Aceptala renuncia de D. Ciríaco Varela Rotger o seu cargo de concelleiro. 

Segundo.- Tomar en consideración a aceptación de Dª Adolfo Manuel Grobas Vázquez, 
para que, previos os trámites legalmente previstos, poida tomar posesión do cargo de concelleiro 
para cubrir a vacante que se ocasiona. 

Terceiro.- Dar traslado dos anteriores escritos, debidamente compulsados, en unión do 
acordo que se adopte, á Xunta Electoral Central con obxecto de que expida a oportuna credencial 
a favor deste último candidato, se fose procedente, para a súa posterior toma de posesión cos 
requisitos legalmente establecidos.” 

 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. 

 
 
4. REXEITAMENTO Á MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DA 

MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES 
 

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

“MARIANO IGLESIAS CASTRO, Alcalde do Concello de Mesía, sendo requirido pola 
Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes para que formalmente este Concello adopte 
unha postura en canto a modificación dos Estatutos da citada Mancomunidade, na versión 
definitiva aprobada o día sete de marzo do ano 2.006. 
 

Propoño, ó Pleno da Corporación Municipal, en cumprimento do previsto no artigo 143.1 
c) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, a adopción do seguinte 
acordo: 

 
Primeiro.-Rexeitar a modificación plantexada aos Estatutos da Mancomunidade de 

Municipios da Comarca de Ordes, na súa versión definitiva aprobada o día sete de marzo do ano 
2006. 

 
Segundo.-Manifestar a necesidade de que a Mancomunidade emprenda os trámites legais 

oportunos para iniciar de novo o expediente de modificación estatutaria, co fin de adaptalos máis 
estritamente a realidade da Mancomunidade”. 
 

Terminada a lectura da proposta o Alcalde, Don Mariano Iglesias Castro, explica que o feito 
de que este punto se traia outra vez a Pleno débese, a que unha vez máis, a Mancomunidade de 
Ordes requírenos para que nos volvamos pronunciar sobre os Estatutos da mesma, na súa versión 
definitiva aprobada o día sete de marzo de 2006, uns Estatutos sobre os que xa nos pronunciamos en 
outubro de 2005, e que non sufriron dende aquela ningunha modificación. 

 
Unha Mancomunidade que funcionase debidamente é necesaria, fundamentalmente para 

reducilos custes que lle suporían aos concellos pequenos a prestación de determinados servizos, 
tales como a recollida de lixo, as auxiliares de axuda a domicilio, o mantemento dos servizos 
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sociais. Este concello conta coa súa propia Ordenanza de lixo, a Ordenanza reguladora da 
prestación do servizo de axuda a domicilio, o noso propio departamento de servizos sociais, polo 
que estamos obrigados a preguntarnos en que medida beneficia ao concello de Mesía estar 
mancomunado. En todo caso e a pesar que a Mancomunidade nos ocasiona máis custe que beneficio 
o certo é que non é bo saírse dela e quedar totalmente illados. 

 
Por todo o exposto o Sr. Alcalde, propón a Corporación en Pleno o rexeitamento dos 

Estatutos por non contemplar a realidade das necesidades de Mesía. 
 
Polo Sr. Alcalde ábrese unha quenda de intervencións co que haxa que dicir ó respecto, 

pasándolle a palabra o portavoz do grupo municipal do BNG, que pregunta que é o que fixeron o 
resto dos concellos que integran a Mancomunidade en relación coa votación dos Estatutos, tamén 
ten interese en coñecer canto é o custe que nos ocasiona a pertenza a Mancomunidade e cales son os 
servizos que nos presta. 

 
Seguidamente intervén, o Sr. Álvarez Monteserín, manifestando que non cree nas 

Mancomunidades, pois son administracións paralelas que complican o marco burocrático. Dende o 
concello poderíase facer unha proposta de modificación dos Estatutos que respondera aos intereses 
e a realidade de Mesía. E no caso de que non chegasen a modificarse en beneficio dos fines e 
obxectivos do noso Concello, sería axeitado valorala nosa separación da Mancomunidade porque ao 
final son moi poucas as Mancomunidades que chegan a resolvelos problemas dos concellos que as 
integran. Por outra banda gustaríalle saber ao Sr. Álvarez Monteserín, por quen e como se xestionan 
os fondos da Unión Europea. 

  
 Intervén o Sr. Alcalde para contestar as preguntas formuladas polos dous concelleiros, 
expoñendo que como xa dixo cuestiona o funcionamento da Mancomunidade pero entende que 
quedarse illados da mesma, tampouco sería bo. 

 Os demais Concellos que integran a Mancomunidade votaron a favor dos Estatutos, sendo 
ese un dos motivos polos que retrasei un pouco este proceso, para saber en base a que, eses 
concellos, deron o seu voto favorable. 

 Fundamento a miña postura de rexeitamento dos Estatutos, en que son un cúmulo de boas 
pretensións, e non teñen un fin concreto e determinado. O único servizo que nos presta é a 
asistencia de equipos psicolóxicos, para dar charlas nas escolas, temas puntuais de 
drogodependencia, de inmigración, inserción laboral. Pero salvo en ocasións puntuais o concello no 
fai uso deses servizos, pois para o concello a emigración non é un problema, como tampouco o é a 
drogodependencia, e por outra banda o concello conta cunha psicóloga propia no departamento de 
servizos sociais. 

 A Mancomunidade cústanos ao trimestre 3.000 euros, ademais da débeda acumulada que xa 
é anterior ao 2003, débeda que xa foi refinanciada polo meu antecesor e que eu volvín a refinanciar 
por outros catro anos.  

 En relación cos Fondos da Unión Europea, é a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, 
a que os xestiona. Antes os concellos eran os únicos que formaban parte do seu órgano de dirección, 
hoxe as asociacións tamén poden participar no órgano, incluso xa hai moitas asociacións do 
concello que solicitaron participar. 

 A mancomunidade non nos da nada e nos costa dous millóns de pesetas ao ano, e así o pon 
de manifesto o Sr. Álvarez Monteserín, engadindo que os seus Estatutos son un decálogo de boas 
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intencións que poderían servir para calquera concello, de modo que sería bo plantexarse a nosa 
permanencia na Mancomunidade. 

 O Sr. Alcalde entende que a pesar do exposto, o certo e que os veciños cada vez demandan 
máis servizos, e tendo unha mancomunidade que funcione abarátanse os custes. Así que aínda que a 
día de hoxe no é así, e aconsellable darlle un pouco de tempo para que se adapte. 

 O Sr. Pedreira Candal, expón que si se encontra outra alternativa mais beneficiosa para o 
Concello que pertencer a Mancomunidade poderíase valorar, en todo caso nos creemos na 
existencia das Mancomunidades, si ben e certo que os Estatutos son un decálogo de boas intencións 
o certo é que todo texto xurídico tense que desenvolver para que as boas intencións se convertan en 
feitos que beneficien aos concellos. En todo caso a nosa postura é a abstención, pois non coñecemos 
o texto en profundidade. 

 

 Visto que ninguén ten mais que engadir procédese a votación do presente punto da orde do 
día aprobándose o rexeitamento aos estatutos da Mancomunidade por cinco votos a favor e catro 
abstencións dos membros presentes da Corporación. 

 

 
5. APROBACIÓN PROVISIONAL DA PRÓRROGA DE DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIAS TRIBUTARIAS NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

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

“A Deputación Provincial de A Coruña vén de modificar as Bases para a prestación de 
servizos tributarios aos concellos da provincia, para posibilitar que se incremente ao 90% o 
importe das entregas mensuais a conta da recadación, a aqueles concellos que amplíen o período 
de delegación de competencias ata o 1 de xaneiro de 2022. 
 

Co obxecto de que este Concello sexa beneficiario desa posibilidade propoño ao Pleno da 
Corporación a adopción do seguintes acordos: 
 

Primeiro.- Prorrogar ata o 1 de xaneiro de 2022 as delegacións de competencias en 
materia tributaria realizadas por este Concello na Deputación e que rematarían orixinariamente o 
1 de xaneiro de 2012. Esta mesma prórroga aplicarase ás delegacións que se acorden dende o día 
da data ata o 31 de decembro de 2011. 
 

Segundo.- Abrir un período de exposición pública de 30 días hábiles dende a publicación 
deste acordo no Boletín Oficial da Provincia, para xeral coñecemento e presentación de 
alegacións.”. 
 
 O Sr. Alcalde, explica que a única modificación que leva implícita esta prórroga, e que o 
beneficio do Concello se incrementa nun 10%, pois nesa cantidade se incrementarían as nosas 
entregas a conta. É unha proposta que se está aprobando de maneira xeneralizada, pois Concellos 
como o noso non teñen medios humanos e materiais para levar a cabo a recadación. 
 
 O Sr. Pedreira Candal manifesta que é unha boa medida pois é evidente que o Concello non 
pode ter un servizo de xestión propia como o de Deputación. 
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 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. 

 
 
6. APROBACIÓN DA CONTÍA DAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEXIADOS. 
 

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

“Tendo en conta a acta da sesión extraordinaria do Pleno deste Concello de data 29 de 
xuño de 2007, visto o punto 10, no cal se acorda establecer as asistencias a órganos colexiados, 
remitíndose no caso de asistencias por actuacións en Tribunais, Consellos Escolares, Comisións ou 
Órganos selectivos percibirán a cantidade prevista para a Administración da Comunidade 
Autónoma. 
 

Sendo intención desta Alcaldía concretar as asignacións a órganos colexiados e a Consellos 
escolares e segundo prevé o artigo 75 da Lei 7/1985 de Bases de Réxime Local, e sen prexuízo do 
disposto na Lei de Administración Local de Galicia, e visto o informe de Secretaría-Intervención de 
data 25 de marzo de 2008, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte, 
 

ACORDO: 
 

Único.- Fixar para asistencias efectivas a Consellos Escolares e a órganos colexiados, 
excepto Pleno e Xunta de Goberno Local respecto dos cales xa quedaron perfectamente 
determinadas as súas contías, 100 euros/sesión aos membros da Corporación con 
responsabilidades de Goberno, excepto os que desempeñen cargos en réxime de dedicación 
exclusiva”. 
 

O Sr. Alcalde, explica que si ben no Pleno celebrado o día 29 de xuño de 2007, quedaron 
perfectamente determinados os cargos que terían dedicación exclusiva, as asistencias ao Pleno e a 
Xunta de Goberno Local, non se concretou a cantidade que percibirían os membros da Corporación 
polas asistencias a outros órganos colexiados e incluso aos Consellos Escolares. Así cando un 
membro da Corporación ten que estar presente nun proceso selectivo, ten que perder unha mañá ou 
incluso todo un día do seu tempo, polo que é xusto e razoable que estas persoas que teñen que 
deixar de ir ao seu traballo, cobren por esas asistencias. 

 
Feita a exposición polo Sr. Alcalde, na que fundamenta a proposta que se trae a Pleno, o Sr. 

Pedreira Candal, intervén manifestando que hai cousas neste concello que se agravan, tales como a 
utilización partidaria dos cartos públicos, o caciquismo e clientelismo político. Estas medidas, 
explica o portavoz do BNG, nunca se adoptaron neste concello, aínda que xa dende que entraron 
vostedes fixeron unha cousa nunca vista como que as asistencias ao Pleno que é o máximo órgano 
da Corporación reducíronse a metade, e máis, non parecéndolles iso suficiente, cóbrase dúas veces 
mais por asistir a outros órganos colexiados. Paréceme que este criterio e totalmente arbitrario, e o 
incremento a determinados concelleiros dos seus ingresos é unha práctica contraria a ética deste 
Concello. 

 
O establecemento destas asistencias, fai que uns concelleiros, os do goberno, sexan mais 

importantes cos da oposición, sendo polo tanto un escándalo político. 
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Por outra banda, intervén o Sr. Álvarez Monteserín, poñendo en coñecemento do Pleno a súa 

desconformidade coa medida, considerando que a fixación de 100 euros por asistencias a órganos 
colexiados e a Consellos Escolares, é un despropósito, xa que son moitos os membros dos 
Consellos Escolares que non son políticos e non cobran por asistir a estas reunións. Polo que isto é 
un agravio e un insulto a vontade popular cando por asistir a un Consello Escolar cóbrase 100 euros 
e por asistir ao Pleno, que é a máxima expresión da vontade popular cobrase 40 euros. 

 
O Sr. Alcalde, deféndese dicindo que nada do que trae ao Pleno e coa intención de agraviar a 

ninguén nin insultar nin menos valorar, para min tódolos votos son iguais de importantes e 
respectuosos. O feito de que o Sr. Pedreira Candal diga que estas medidas lévanse a cabo para 
fomentar o clientelismo son medidas que non comparto, pero si coincido co portavoz do BNG, en 
que neste concello estanse a adoptar medidas que hasta agora nunca se tomaran, pero son medidas 
que en tódolos casos están ben referendadas polos veciños. 
 
 Visto que ninguén ten mais que engadir procédese a votación do presente punto da orde do 
día aprobándose por cinco votos a favor e catro e contra dos membros presentes da Corporación. 

 
 
7. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS (01/2008 A 07/2008) E DOS DECRETOS DE 

ALCALDÍA (01/2008 A 48/2008). 
 

Comeza o Sr. Alcalde explicando que se trata das resolucións e decretos adoptados no 
primeiro trimestre do ano dándolle a palabra os portavoces dos distintos grupos políticos municipais 
para que soliciten as aclaración que estimen convenientes. 
 
 Toma a palabra o Sr. Pedreira Candal, explicando que non se lle deu traslado de ningún 
decreto nin resolución.  
 
 O Sr. Alcalde, contéstalle explicándolle que o feito de que se fixera así e porque o 
contempla a lei, na proposta enuméranse cada un dos decretos e das resolución, coa súa data, e o 
seu contido, estando a disposición dos membros da Corporación en calquera momento no Concello. 
A min se me advertiu por Secretaria que se facía un uso indebido tanto do tempo do persoal como 
dos materiais do concello, sendo máis operativo o rendemento dos decretos e resolucións desta 
forma.  
 
 O portavoz do BNG, pide que interveña a Secretaria explicando porque se adoptou a citada 
medida, sendo a miña explicación a mesma que a dada polo Sr. Alcalde.  
 
 O Sr. Pedreira Candal, non está de acordo coa solución adoptada pois, tal e como explica, 
nos somos convocados ao Pleno, pero non sempre podemos acudir a examinar os documentos 
durante o tempo que se atopan expostos, de modo que entendo que se nos está prexudicando, o que 
leva implícito que non me quede mais remedio que preguntarlle o Sr. Alcalde, por todos e cada un 
dos decretos e resolucións, e si despois das explicacións dadas polo Sr. Alcalde non estamos 
satisfeitos iremos ao Concello e solicitaremos unha copia. 
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En base ao exposto o Sr. Pedreira Candal, portavoz do grupo municipal do BNG, pide unha 
aclaración con respecto os seguintes Decretos e Resolucións, Decretos 3, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31-36. 39-43, 45, 47, 48. 
 
 O Sr. Álvarez Monteserín, dáse por contestado, cando se lle conteste ao portavoz so BNG, 
pero dende o seu punto de vista estase atentando contra a transparencia democrática deste concello, 
apela a sensatez do Sr. Alcalde, pedíndolle que non deixe de facilitarlles as copias dos decretos e 
das Resolucións.  
 
 Toma a palabra o Sr. Manoel Bello Salvado, “sorpréndeme esta medida. Son consciente de 
que os grupos municipais temos dereito a información e ao gasto que podemos ocasionar, e non 
facemos uso do mesmo. E digo que me sorprende pois considero que teñen que primar os contidos 
políticos que se asumen polos representantes. Así, que a opinión doutra persoa, que está contratada 
para prestar un servizo, mande mais que a vontade popular consideroo un rebaixe político. 
Que determinadas persoas quérense meter en política, é o peor, xa no seu día, chegaron ao concello 
persoas con aires de que en Mesía non se sabía ler nin escribir, e xa todos sabemos o que pasou. 
 
 Intervén o Sr. Pedreira Candal, manifestando a súa conformidade con todo o que dixo o Sr. 
Manoel Bello Salvado, sí nos consideramos agraviados xa que existe discriminación entre os 
distintos grupos políticos, xa que non lle doe pagar a algúns membros da Corporación asistencias 
por ir a Consellos Escolares onde nin sequera abren a boca, pero nosoutros causamos moito gasto, 
cousa que non é certa, xa que soamente de vez en cando, pedimos unhas fotocopias. Cada maestrillo 
ten o seu librillo, non lle vote a culpa a Secretaria.  
 
 O Sr. Alcalde, afirma que “a responsabilidade do Concello e miña, supoño que non lle cabe 
ningunha dúbida”. 
 
 Toma a palabra o Sr.Antonio Quindimil García, ao sentirse aludido polo portavoz do BNG, 
preguntándolle si “ a información que ten sobre que os representantes do Concello non abren a boca 
nos Consellos Escolares e anterior ou se refire a súa persoa, pois aínda que non o considero un ataque, 
diríalle que se informase mellor”. 
 
 O Sr. Alcalde, pasa a explicar cada un dos decretos enumerados polo Sr. Pedreira Candal. 
  

 Decreto 03/2008: aprobación do expediente do PXOM, por concurso e procedemento 
aberto. 

 
 Decreto 10/2008 e Decreto 24/2008: ámbolos dous se refiren a subvencións solicitadas no 

seu día a Deputación en base ao Plan de Eliminación de Barreiras Arquitectónicas nas 
escolas unitarias. A subvención solicitouse no se día en base a uns planos standard de 
escolas unitarias, pero ao iniciarse as obras foi necesario facer cambios sen incrementala 
contía. As obras limitáronse na súa maioría a construción de ramplas de acceso, servizos 
para minusválidos, pintouse...etc. 

 
Ao Sr. Pedreira Candal non lle gusta como quedou a escola unitaria de Albixoi, algo co que 
coincide o Sr. Mariano Iglesias Castro. 
 

 Decreto 12/2008: seguimos mantendo as axudas de 300 euros por nacemento de fillo. 
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 Decreto 14/2008: o Sr. Iglesias Castro fai unha lectura de cada unha das facturas 

relacionadas no decreto. 
 Decreto 15/2008: solicitude de subvencións convocadas pola Consellería de Traballo, 

axuda para cooperativismo agrario no Concello. 
 Decreto 17/2008. inicio expediente concurso procedemento aberto para a adquisición de 

finca para situalo Centro de Día. 
 Decreto 18/2008. inicio expediente contratación da mestra. 
 Decreto 23/2008. tiñamos unha mestra prestando servizos aos nenos do concello en base a 

un plan da Consellería de Traballo, esa persoa estaba nunha lista de espera para facer unha 
substitución, e cando a chamaron deixou a vacante, que se cubriu de novo. 

 Decreto 19/2008: o Sr. Iglesias Castro fai unha lectura de cada unha das facturas 
relacionadas no decreto. 

 Decreto 25/2008: axudas que solicitamos anualmente a Consellería de Traballo, na que se 
fai unha relación da xente que necesitamos ao longo do ano. Son contratos de duración 
determinada.  

 Decreto 27/2008. cando no concello alguén ten necesidade de adquirir material para o 
desenrolo do seu traballo, nunha tenda na que o concello non ten conta, se expide un pago a 
xustificar. 

 Decreto 28/20008. adquisición de combustible para a ferramenta do concello, mediante 
tiquets.  

 Decreto 31/2008. Membros da mesa de contratación para a contratación do PXOM. 
 Decreto 32/2008. aprobación da liquidación que xa se trouxo ao pleno do 17 de marzo para 

proceder a rendir conta a Comunidade Autónoma e a Delegación de Economía e Facenda. 
 Decreto 33,34,35/2008. Incorporación de remanentes. Consiste en autorizar crédito 

existente no presuposto do ano pasado. 
 Decreto 36/2008. o Sr. Iglesias Castro fai unha lectura de cada unha das facturas 

relacionadas no decreto. 
 Decreto 39/2008. adquisición de finca para o Centro de Día. Algo que xa se trouxo ao 

Pleno. 
 Decreto 40/2008. A redacción do PXOM adxudicouse a Estudio Técnico Galego. 
 Decreto 41/2008. aprobación dos proxectos das obras que se van levar a cabo en Brañas de 

Valga.  
 Decretos 42/2008. aprobación do expediente de contratación das obras a realizar no edificio 

principal de Brañas de Valga. 
 Decreto 43/2008. aprobación do gasto de gasóleo. 
 Decreto 45/2008. o Sr. Iglesias Castro fai unha lectura de cada unha das facturas 

relacionadas no decreto. 
 Decreto 47/2008. inicio procedemento Brañas de Valga. 
 Decreto 48/2008. o Sr. Iglesias Castro fai unha lectura de cada unha das facturas 

relacionadas no decreto. 
 
En relación coas Resolucións o Sr. Alcalde, explica que as axudas por nacemento de fillos 

refírense aos nacidos no último trimestre do ano 2007. 
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8. DAR CONTA DAS ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DENDE O 17 DE 

XANEIRO ATA O 27 DE MARZO DE 2008. 
 

Comeza o Sr. Alcalde explicando que se trata das Actas da Xunta de Goberno Local 
adoptados no primeiro trimestre do ano dándolle a palabra os portavoces dos distintos grupos 
políticos municipais para que soliciten as aclaración que estimen convenientes. 
 Toma a palabra o Sr. Pedreira Candal, preguntando sobre a vivenda unifamiliar de Fernando 
de Lanzá.  
 
 O Sr. Alcalde, contesta que a vivenda está vinculada a unha explotación agraria, e que pasou 
tódolos trámites obrigatorios da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes. 
 
 Antes de pasar ao turno de rogos e preguntas o Sr. Alcalde dálle a tódolos membros da 
Corporación copias dunha proposta de Recoñecemento extraxudicial de Crédito de data 4 de abril 
de 2008, para debatila no pleno con caracter de urxencia. A urxencia foi fundamentada polo Sr. 
Alcalde, no feito de que “son moitas as facturas relativas a gastos realizados no exercicio anterior 
pero que teñen entrada no concello este ano, sendo a miña intención pagalas esperei hasta o último 
momento para poder levalas todas ao pleno, neste tempo cesou a Secretaria o día 27 de marzo de 
2008, pois está obrigada a concursar cada ano, resultándolle adxudicada outra praza a que renunciou 
en data 4 de abril, tomando de novo posesión en Mesía, e elaborando o expediente nese momento. 
 
 Sometida a urxencia a votación, e visto que ninguén ten mais que engadir procédese a 
votación da mesma aprobándose por unanimidade dos membros presentes da Corporación. 

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

 
“D. Mariano Iglesias Castro, Alcalde do concello de Mesía, no exercicio das facultades que 

me atribúe a Lexislación vixente, propoño ao Pleno a adopción do seguinte Acordo,: 

Ante a presentación de facturas pertencentes a exercicios anteriores no departamento de 
Intervención.  

 Visto o informe da Intervención de data 25 de marzo onde consta que en aplicación do artigo 
60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, o recoñecemento de obrigacións correspondentes a 
exercicios anteriores que, por calquera causa, non foron recoñecidas naquel ao que correspondían, é 
competencia do Pleno da Corporación, e que en este caso concreto é posible a súa realización. 

 En atención ao exposto, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte Acordo: 

PRIMERO. Aprobalo recoñecemento dos créditos correspondentes a exercicios anteriores 
que se relacionan no Anexo I adxunto ao expediente. 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo ao Presuposto do exercicio 2008 os correspondentes 
créditos por importe de 26.182,28 euros, con cargo as partidas 1.22, 4.21, 4.22 e 5.22 das cales 
realizouse a correspondente retención.: 
 
Partida 1.22: 1.350,81 
Partida 3.48: 237,93 
Partida 4.21: 1.829,31 
Partida 4.22:6.060,84 
Partida 5.22: 16.703,39”  
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ANEXO I 

EMPRESARIO 
DATA 

FACT. 
Nº. FACT. CONCEPTO 

IMPORTE 

€ 
PART. 

Carlos Castro y 
Asociados,S.L 

31-01-08 70/2008 Xest.laboral dec. 
2007 

336,40 1.22 

Ain Active 14-12-07 076 Proxecto rede 
auga 

15.113,57 5.22 

Andrés Beiras 
Pazos 

16-11-07 42/07 Plásticos e botes 
de silicona 

146,16 5.22 

Carlos López 
Ayude 

31-10-07 1612 Importe 1.200 
folletos 

1.088,96 4.22 

Azkar logística 20-12-07 LG082 
Transporte 
alimentos Cruz 
Roxa 

237,93 3.48 

SOGAMA 31-12-07 2007/3926 Tratamento do 
lixo 

2.987,77 4.22 

Central de 
Frades 

31-12-07 A/262.281 Material de 
traballo 

67,69 5.22 

Maysa S.L 31-12-07 1.365 Material 
ferreteria 

73,01 5.22 

Casa Zapateiro, 
S.L 

31-12-07 254 Produtos 
alimenticios 

132,62 4.22 

Casa Zapateiro, 
S.L 

31-12-07 253 Produtos 
alimenticios 

115,00 4.22 

Casa Zapateiro, 
S.L 

31-12-07 252 Produtos 
alimenticios 

89,00 4.22 

Casa Zapateiro, 
S.L 

31-12-07 251 Produtos 
alimenticios 

67,52 4.22 

Club deportivo 
Song Long 

03-01-08 0812001 Clase baile 450,00 4.22 

Ulla Oil, S.L 31-12-07 2919 Subministro 
Gasóleo 

518,66 4.22 

Ceninteser Sist. 02-01-08 20081010 Tóner impresora 63,01 1.22 

Casa Zapateiro, 
S.L 

24-12-07 245 Material de 
oficina 

32,40 1.22 
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Ofiservis 31-12-07 7170004161 Material de 
oficina 

919,00 1.22 

Manuel 
Ferreiro 

10-01-08 28 Material 
ferreteria 

20,00 5.22 

Industria Julio 
Sánchez Couc. 

02-01-08 2 Material 
ferretería 

68,38 5.22 

Rodrimar S.L 14-01-08 3 Materiais 
eléctricos 

944,47 4.21 

Rodrimar S.L 14-01-08 4 Mantemento 
eléctricos 

884,84 4.21 

Enrique Barros 
García 

26-12-07 673 Pedra 278,40 5.21 

Celeste Barreiro 
Taboada 

02-01-08 39 

Clase de 
manualidades 
mes de 
decembro 

465,15 4.22 

Lino Lata 
Portela 

28-12-07 11 Materiais de 
construción 

66,44 5.22 

Lino Lata 
Portela 

31-12-07 13 Materiais de 
construción 

1051,34 5.22 

Lino Lata 
Portela 

28-12-07 18 Abono 48,80 5.22 

Febal 
Produción S.L 

11-12-07 A/2007065 Bordura e 
Estaca torneada 

48,00 5.22 

 
 Visto que ninguén ten mais que engadir procédese a votación do Recoñecemento 
Extraxudicial de Crédito, aprobándose por unanimidade dos membros presentes da 
Corporación. 

 
 
9. ROGOS E PREGUNTAS: 
 
 Pásalle a palabra o Sr. Alcalde ó portavoz do grupo municipal do BNG o Sr. 
Pedreira Candal quen manifesta non ter ningún rogo nin pregunta que facer. 
 
 Seguidamente intervén o Sr. Álvarez Monteserín, requiríndolle novamente ao Sr. 
Alcalde que reconsidere a posibilidade de que os membros da oposición participen nas 
mesas de selección de persoal, petición xa feita nun dos Plenos anteriores, “díxonos que llo 
pediría aos Magos de Oriente, pero supoño que por agora non quere que participemos nas 
mesas e segue reflexionando. Así mesmo reitéralle a importancia de seguir facendo 
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fotocopias dos Decretos e Resolucións, e entregándoas xunto coa convocatoria dos Plenos 
Ordinarios. 
 
 O Sr. Iglesias Castro, contéstalle ao Sr. Álvarez Monteserín, “dado a vehemencia 
coa que mo pide considerareino”. 
 

 

Non habendo máis asuntos que tratar, o Sr. Alcalde - Presidente, sendo as doce 
horas e quince minutos, levanta a sesión, da que eu, Secretaria - Interventora, certifico. 

 
 

 
 


