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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE MESÍA 
CELEBRADA O DÍA 3 DE XUÑO DE 2016 

 

En Mesía, a 3 de xuño 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 1 D ABRIL DE 2016. 
 Abre a sesión o Sr. Alcalde manifestando que, por erro, non se acompañou o borrador 
de dita acta coa convocatoria, polo que propoñe deixar o asunto sobre a mesa e someter a 
acta a aprobación na próxima sesión ordinaria que se celebre, cando xa dispoñan do 
correspondente borrador, o que é acordado por unanimidade dos concelleiros presentes. 
 
 
2. CONVENIO DE COLABORACION ENTRE O CONCELLO DE FRADES E O 

CONCELLO DE MESÍA PARA O SOSTEMENTO EN COMÚN DO PUNTO 
LIMPO DOS CONCELLOS DE FRADES E MESÍA. ACORDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
 

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

“CONVENIO DE COLABORACION ENTRE O CONCELLO DE FRADES E O CONCELLO 
DE MESÍA PARA O SOSTEMENTO EN COMÚN DO PUNTO LIMPO DOS CONCELLOS DE 
FRADES E MESÍA. ACORDOS QUE PROCEDAN. 

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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Visto o borrador de Convenio de Colaboración entre o Concello de Frades e o Concello de Mesía 
para o sostemento en común do Punto Limpo dos Concellos de Frades e Mesía, proposto pola 
Alcaldía- Presidencia. 
 
Logo de ver o informe xurídico sobre o procedemento para a constitución dunha encomenda de 
xestión do proxecto ao Concello de Frades polo Concello de Mesía, emitido pola Secretaria- 
Intervención, e que se xunta ao expediente. 
 
Logo de ver o disposto no artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril (LBRL), nos artigos 80 e 86.1 Lei 
5/1997, do 22 de xullo (LALGA), e no artigo 15 da Lei 30/92, do 26 de novembro (LRXPAC), así 
como o artigo 103 da CE que recolle o principio de eficacia e coordinación dentro do marco da 
colaboración interadministrativa. 
 
En virtude dos artigos 22.2.f) e 47.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime 
Local, propoño ao Pleno da Corporación o seguinte ACORDO: 
 
Primeiro.- Crear unha agrupación entre o Concello de Frades e o Concello de Mesía para a 
XESTIÓN COMPARTIDA DO PUNTO LIMPIO DE FRADES- MESÍA. 
Segundo.- Aprobar a encomenda de xestión ao Concello de Frades polo Concello de Mesía, 
formalizada a través do convenio administrativo no que se recollerán os compromisos asumidos 
por cada un dos Concellos. 
Terceiro.- Aprobar o CONVENIO DE COLABORACION ENTRE O CONCELLO DE FRADES E O 
CONCELLO DE MESÍA PARA O SOSTEMENTO EN COMÚN DO PUNTO LIMPO DOS 
CONCELLOS DE FRADES E MESÍA facultando aos Alcaldes de Frades e de Mesía para a súa 
sinatura. 
Cuarto.- Acordar a publicación do Convenio no Boletín Oficial da Provincia aos efectos 
oportunos. 
Quinto.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 
presente acordo e o correspondente expediente.  
 
Anexo 
 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE O CONCELLO DE FRADES E O CONCELLO 
DE MESÍA PARA O SOSTEMENTO EN COMÚN DO PUNTO LIMPIO DOS CONCELLOS 
DE FRADES E MESÍA 
  
 Frades, o.....de…...…de 2016 
 
REUNIDOS 
 
 Dunha parte, Don Roberto Rey Martínez, alcalde do Concello de Frades, con DNI núm. 
79.314.640-Z que intervén con capacidade plena para asinar este convenio, de conformidade coas 
atribucións que lle confire o artigo 21.1.b) da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local 
  
 Doutra parte, Don Mariano Iglesias Castro, alcalde do Concello de Mesía, co DNI núm. 
32.767.819-H, que intervén con capacidade plena para asinar este convenio, de conformidade coas 
atribucións que lle confire o artigo 21.1.b) da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local 
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 As partes recoñécense mutuamente, na calidade na que interveñen, con capacidade 
suficiente para o outorgamento do presente Convenio de colaboración entre o Concello de Frades 
e o Concello de Mesía. 
 
 EXPOÑEN 
  
 I) O artigo 45 da Constitución Española de 1978 recoñece o dereito de todos a gozar dun 
medio ambiente adecuado ao desenvolvemento da persoa, así como o deber de o conservaren. 
 II) Pola súa banda, o artigo 27 do Estatuto de Autonomía de Galicia recoñécelle á 
Comunidade Autónoma a competencia exclusiva para aprobar as normas adicionais sobre a 
protección do medio ambiente e da paisaxe nos termo do artigo 149.1.23 da Constitución 
Española. 
 III) A Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia, no seu artigo 5 establece a 
competencia das entidades locais para a xestión de residuos sólidos urbanos nos termos previstos 
en dita lei e na Lei 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 
 IV) En virtude do exposto, a protección do medio ambiente constitúe unha preocupación 
prioritaria das sociedades modernas. Esa preocupación nace da necesidade vital de construír un 
futuro social, baseado nun contorno ambiental san, que permita a harmonización entre o lexítimo 
interese do desenvolvemento económico e a preservación do medio natural.  
 V) Neste contexto, resulta prioritario conseguir un depósito controlado de residuos ou das 
súas fraccións en condicións que non poñan en perigo a saúde humana nin provoquen o deterioro 
do medio ambiente. 
            VI) A Lei 7/85, do 2 de abril (LBRL), no seu artigo 25 establece que o Municipio, para a 
xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover actividades e prestar 
servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal 
nos termos previstos neste artigo. No mesmo sentido pronúncianse os seguintes artigos da Lei 
5/1997, do 22 de xullo (LALGA), que no seu artigo 80 regula que o municipio, para a xestión dos 
seus intereses e no ámbito das súas competencias, poderá promover toda clase de actividades e 
aspiracións da comunidade dos veciños. O municipio exercerá en todo caso, competencias nos 
termos da lexislación do Estado e da CC.AA. No artigo 86.1, a Lei establece que para a xestión dos 
seus intereses e unha vez que se garanta a prestación dos servizos mínimos, o municipio tamén 
poderá exercer actividades complementarias propias doutras Administracións Públicas, e en 
particular as relativas a: i) protección do medio ambiente. 
            VII) O artigo 15 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e de Procedemento Administrativo Común (LRXPAC), establece a posibilidade de 
realización de actividades de carácter material, técnico ou de servizos da competencia dun 
concello, por encomenda a outros concellos, cando existan razóns de eficacia e/ou cando non se 
posúan os medios técnicos idóneos para o seu desempeño. 
             IX) A Constitución recolle no artigo 103 que a Administración debe actuar de acordo, 
entre outros, ao principio de eficacia e coordinación. Nesta liña, o actual escenario de caída dos 
ingresos, consecuencia da caída da poboación e doutros factores económicos, que afecta aos 
concellos obriga a impulsar medidas relativas á xestión eficaz e eficiente dos recursos dispoñibles, 
co obxecto de poder continuar prestando ou prestar servizos aos cidadáns en condicións de 
calidade que satisfagan ás súas necesidades, sendo preciso minimizar custos e XESTIONAR DE 
FORMA COMPARTIDA nas actuacións públicas. A prestación dos servizos públicos, o seu 
fomento e a promoción das actividades esixe un elevado custo de funcionamento e xestión que fai 
necesaria a colaboración entre distintas administracións locais, coa finalidade de poder prestar 
aos veciños unha actividade e un servizo que na actualidade se considera imprescindible como 
medio de mellora nas relacións cos mesmos. 
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 Con base en todo o que se acaba de expoñer, as persoas arriba sinaladas subscriben o 
presente convenio de colaboración coas seguintes  
 
 
CLAÚSULAS  
1 Obxecto 
 
 O presente convenio ten por obxecto regular as relacións entre o Concello de Frades e o 
Concello de Mesía, en orde ao sostemento en común do punto limpo emprazado no Concello de 
Frades. 
 
2 Seguimento e control 
  
 Coa finalidade de facer un correcto seguimento e unha valoración do que constitúe o 
obxecto do convenio, constitúese unha Comisión de Seguimento integrada polos alcaldes dos 
respectivos Concellos ou polas persoas nas que deleguen. 
 Esta Comisión de Seguimento estará facultada para recabar toda a información que sexa 
necesaria para un adecuado desenvolvemento do seu labor de seguimento e control, e reunirase 
cunha periodicidade anual, sen prexuízo de facelo cando calquera dos seus membros o solicite. 
  
 
3 Aportación económica de cada Concello 
 
 O Punto Limpo emprazado no Concello de Frades xestionarao indirectamente, no réxime de 
concesión administrativa, á empresa que resulte adxudicataria no procedemento convocado para o 
efecto polo Concello de Frades, titular das instalacións do punto limpo, en tanto que cedidas pola 
Consellería de Medio Ambiente. 
 A aportación económica que lle corresponde a cada Concello será o resultado de aplicar ao 
importe polo que resulte adxudicado o contrato de xestión indirecta, no réxime de concesión 
administrativa, do punto limpo emprazado no Concello de Frades, a porcentaxe en tanto por cen 
que represente a poboación de cada concello con respecto á suma da poboación deles. Esta 
porcentaxe expresará dous decimais polo que será obxecto de redondeo segundo as regras 
matemáticas xeralmente admitidas. 
 Para determinar a poboación dos concellos aos efectos do presente convenio, tomaranse os 
datos da última actualización oficial do Instituto Nacional de Estatística, referida ao 1 de xaneiro 
de 2015, de conformidade co Real decreto 1079/2015, do 27 de novembro. 
 De conformidade co exposto, para o exercicio 2016 fíxase a porcentaxe de aportación de 
cada Concello nas seguintes contías: 
 - Concello de Frades: 47% 
 - Concello de Mesía: 53% 
 
 Estas porcentaxes serán obxecto de actualización anual a partir do mes seguinte ao da 
publicación no BOE da actualización oficial do Instituto Nacional de Estatística en función das 
modificacións experimentadas polo padrón de cada concello.  
 
             A empresa adxudicataria deberá facturar a cada Concello, o importe que corresponda, coa 
periodicidade fixada no correspondente contrato, en función desta porcentaxe (calculado en 
función da poboación de cada un dos Concellos). 
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 4 Vixencia  
 
 A vixencia temporal do presente convenio será de cinco anos, contados a partir da data da 
sinatura do contrato de xestión de servizos coa empresa que resulte adxudicataria logo da 
licitación promovida polo Concello de Frades.  Será posible prorrogar o convenio por outros cinco 
anos por acordo expreso dos Concellos. 
  
 E sen máis que manifestar en proba de conformidade, asinan o CONVENIO DE 
COLABORACIÓN por duplicado no lugar e data indicados no encabezamento.” 

 
Manifesta o Sr. Alcalde que a Consellería de Medio Ambente fixo un Punto Limpo 

para os concellos de Frades e Mesía que se ubica na parroquia de Céltigos, no concello de 
Frades. O sostemento vai ser en común, si ben encoméndase a xestión ao concello de 
Frades. O custe será en función da poboación e irá adaptándose segundo as variacións da 
mesma. A data de hoxe o reparto do custe é do 47% para Frades e do 53% para Mesía. 

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

unanimidade dos concelleiros presentes, mayoría absoluta do número legal de membros 
da Corporación. 

 
 

 
3. APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

FUNCIONAMENTO DO PUNTO LIMPO DOS CONCELLOS DE FRADES E 
MESÍA. 
Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di:  

 
 “PROPOSTA AO PLENO 
 REGULAMENTO MUNICIPAL DE FUNCIONAMENTO DO PUNTO LIMPO DOS 
CONCELLOS DE FRADES E 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 a adopción do seguinte acordo: 

 
 PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
FUNCIONAMENTO DO PUNTO LIMPO DOS CONCELLOS DE FRADES E MESÍA, que se 
transcribe como anexo ó presente acordo. 

SEGUNDO: De conformidade co artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das 
Bases de Réxime Local, proceder ó trámite de información pública polo prazo de trinta días hábiles 
contados a partir do 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 do 
Regulamento no Boletín Oficial da Provincia. 
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 Anexo: 
 REGULAMENTO MUNICIPAL DE FUNCIONAMENTO DO PUNTO LIMPO DOS 
CONCELLOS DE FRADES E MESÍA 
 
1. Obxecto e ámbito de aplicación. 
1.1. É obxecto do presente regulamento organizar, no ámbito das competencias municipais, as 
actividades relacionadas co funcionamento do Punto Limpo de Frades- Mesía, as súas 
instalacións, elementos e mobiliario adscrito, co fin de protexer a saúde humana, os recursos 
naturais e o medio ambiente, e conseguir así unhas condicións de hixiene e salubridade que 
permitan mellorar a calidade de vida e a convivencia da cidadanía. 
1.2. O punto limpo de Frades- Mesía sitúase en Céltigos. 
1.3. A titularidade e competencia do Punto Limpo é municipal e estará regulado de acordo coas 
disposicións legais e regulamentarias que existen sobre a materia. 
1.4. Para a explotación do mesmo, o Concello poderá acudir a calquera das formas de xestión 
directa ou indirecta establecidas na normativa vixente. 
 
2. Definicións. 
Para os efectos do presente Regulamento  enténdese por: 
 a) Punto limpo: 
É a instalación onde se efectúa, previa a súa selección, a recepción transitoria e acumulación de 
certos tipos de residuos domiciliarios que, pola súa natureza, non son obxecto habitual do servizo 
ordinario de recollida de residuos sólidos urbanos. 
Constitúe, por conseguinte, un sistema de recollida selectiva, sendo un centro de recepción, 
almacenaxe, selección e valoración dos residuos municipais que non teñen canalización de 
recollida domiciliaria. 
Quedan excluídos os residuos de orixe industrial que teñan a consideración de perigosos ou 
industriais, de conformidade coa planificación vixente en materia de residuos. 
Nesta instalación recíbense os residuos relacionados no listado de residuos admisibles vixente 
previamente seleccionados e entregados de forma voluntaria polos cidadáns, os cales os depositan 
nos colectores correspondentes para o seu posterior reciclado, reutilización ou valorización. Non 
se trata dun vertedoiro, senón dun lugar onde se almacenan temporalmente os residuos, para ser 
posteriormente traslados a lugares axeitados para o seu tratamento a través de transportistas e 
xestores autorizados. 
b) Residuos reciclables: 
Aqueles materiais que poden ser reutilizados como materia prima, para que mediante un proceso, 
se obteña un produto distinto ou igual ó orixinal. 
c) Residuo perigoso: 
Residuo que presenta unha ou varias das características perigosas enumeradas no anexo III da Lei 
22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, e aquel que poida aprobar o Goberno 
de conformidade co establecido na normativa europea ou nos convenios internacionais dos que 
España sexa parte, así como os recipientes e envases que os contiveran. 
d) Residuo industrial: 
Residuos resultante dos procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de 
limpeza ou de mantemento xerados pola actividade industrial, excluídas as emisións á atmosfera 
reguladas na Lei 34/2007, do 15 de novembro. 
e) Provedor/usuario/a: 
Persoa natural ou xurídica que fai entrega dos residuos reciclables no Punto Limpo. f) Xestor 
autorizado: 
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Persoa ou entidade, pública ou privada, que realice calquera das operación que compoñen a 
xestión dos residuos. Deberán ter a correspondente autorización como xestores de residuos, na 
Consellería de Medio Ambiente, para a realización de ditas actividades. 
 
3. Obxectivos do punto limpo. 
Os obxectivos principais do Punto Limpo municipal son: 

• Sensibilizar á cidadanía respecto da separación, recuperación e valorización dos 
residuos. 

• Servir como centro de depósito voluntario para a recollida selectiva dos residuos 
producidos no ámbito domiciliario, evitando a vertedura incontrolada de voluminosos que non 
poden ser eliminados polos servizos de recollida de residuos sólidos urbanos. 

• Ofrecer unha forma sinxela de desfacerse de residuos que, polas súas 
características, non poden ou non deben ser xestionados a través dos sistemas de recollida 
ordinaria, separando os residuos perigosos xerados no fogar dos que a eliminación conxunta cos 
restos de lixo urbanos ou a súa vertedura á rede de saneamento podería representar un risco para 
o medio ambiente e/ou a saúde pública. 

• Aproveitar os materiais contidos nos residuos que sexan susceptibles dunha 
reciclaxe directa, conseguindo con isto un aforro enerxético e de materias primas, e reducindo o 
volume de residuos a eliminar. 

• Buscar a mellor solución para cada tipo de residuos co fin de acadar a máxima 
valorización dos materiais e o custe mínimo de xestión global. 
 
4. Normativa aplicable. 
O Punto Limpo de Frades- Mesía rexerase polo disposto no presente Regulamento, de 
conformidade coa seguinte normativa: 

• Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia. 
• Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 
• Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción 

e xestión e o rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia. 
• Real decreto 833/1988, do 20 de xullo, polo que se aproba o regulamento para a 

execución da Lei 20/1986, básica de residuos tóxicos e perigosos. 
• Orde MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de 

valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos. 
• Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. 

De xeito supletorio serán de aplicación as restantes normas de dereito administrativo e, no seu 
defecto, as normas de dereito privado. 
 
5. Persoas usuarias. 
Considéranse persoas usuarias do servizo as persoas residentes ou que desenvolvan unha 
actividade no Concello de Frades- Mesía e fagan uso dalgún dos servizos contemplados neste 
Regulamento. 
O Punto Limpo estará ao dispor de todos/as usuarios/as que acheguen os residuos admitidos por 
este Regulamento, nas cantidades máximas e nas condicións indicadas no mesmo. 
Os residuos que procedan da actividade industrial deben ser entregados polos produtores 
directamente ás empresas xestoras autorizadas. 
As persoas usuarias terán, con carácter xeral, as seguintes obrigas: 

• Poñer os residuos a disposición do Concello, debidamente separados nas fraccións 
que se indican no presente Regulamento e nas condicións que se establecen en cada unha. 
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• Utilizar os colectores que, en cada caso, se determine de conformidade coa 
normativa legal vixente e o presente Regulamento. 

• Os residuos deixaranse ordenados de maneira que se minimice o seu volume. 
• Prohíbese terminantemente deixar residuos fora dos lugares debidamente 

habilitados para elo. 
 
6. Responsabilidade. 
O Concello de Frades- Mesía adquire a titularidade dos residuos entregados polo provedor, que 
destinará á súa eliminación, valoración e/ou reciclaxe. 
O Concello xestionará con empresas debidamente acreditadas como xestores autorizadas os 
residuos admitidos no Punto Limpo. Nos supostos que o Concello o estime conveniente poderá 
establecer acordos ou convenios con empresas privadas que por razón da súa magnitude, 
capacidade técnica e económica resulten beneficiosos para a prestación e xestión do servizo. 
O Concello de Frades- Mesía non garante a seguranza nin salubridade do produto retirado, nin 
tampouco a súa idoneidade para o uso desexado, eximíndose de calquera responsabilidade que se 
poida xerar pola retirada, transporte e tratamento dos residuos, unha vez entregados ao xestor. 
 
7. Horarios do servizos. 
O horario de atención ao público do punto limpo será os mércores, de 15:00 a 19:00 horas, e os 
sábados de 12:00 a 16:00 horas. 
 
8. Residuos admisibles. 
Serán residuos admisibles no Punto limpo, nas cantidades que se indican, os seguintes: 
Tipo de Residuo Observacións Cantidade máxima por 

vivenda e ano 

Madeira 
Que conteña pequenas cantidades de metais 
(puntas, bisagras, etc…) 

Sen límite 

Mobles de madeira con plásticos e vidros 2 ud. 
Entullos de obra Obra doméstica. No caso de contratar a obra 

a unha empresa esta debe facerse cargo do 
residuo 

80 kg. 

Ferralla Todo tipo de metais Sen límite 
Voluminosos Colchóns, Sofás, Mobles que non sexan de 

madeira, etc… 
2 ud. 

Electrodoméstico
s 

Frigoríficos, Conxeladores, Equipos de Frío, 
Ordenadores, Tv, pequenos electrodomésticos, 
.. 

Sen límite 

PVC e Plásticos  10 kg. 
Plásticos 
Agrícolas 

Embalados e limpos de residuos Sen límite 
Sen embalar ou sucios Non se recollen 

Aceite Vexetal  Sen límite 

Aceite Mineral 
Sen recipiente – baleirado no colector do 
punto limpo 

Sen límite 

En recipientes 1 recipiente 
Aerosois  5 uds. 
Baterías  Sen límite 
Filtros  1 ud. 
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Fluorescentes, 
lámpadas  

 Sen límite 

Pilas  Sen límite 
Disolventes e 
pinturas líquidas 
ou pastosas e 
secas 

 1 envase de 25 litros ou 
2 envases de inferior 
capacidade 

Toner  2 uds. 
Pneumáticos Non se admiten pneumáticos de máis de 1400 

mm 
4 uds. por cada vehículo 
no padrón fiscal do 
IVTM de Frades- Mesía 

 
 
Estas limitacións poderán excederse no caso en que así se recolla expresamente en convenios e 
acordos existentes entre o Concello e outras entidades. 
Se a capacidade do punto limpo se vise comprometida poderase establecer unhas limitacións 
superiores, durante un período de tempo prudencial. Neste suposto informarase das ditas 
limitacións e do período de tempo mediante un cartel ben visible na entrada do punto limpo. 
 
Non se poderán depositar os seguintes residuos: 

• Os que se depositan nos residuos instalados nas rúas (vidro, envases lixeiros, papel, 
residuos orgánicos). 

• Materiais sen clasificar. 
• Residuos infecciosos, clínicos, biosanitarios ou citolóxicos. 
• Residuos radioactivos (pararraios,…) 
• Residuos industriais de grandes e pequenas empresas. 
• Residuos agrícolas ou gandeiros. 
• Animais mortos nin restos biolóxicos. 
• Residuos xerados por actividades mineiras ou extractivas 
• Medicamentos ou os seus envases 
• Recipientes de mais de 25 litros que conteñan pinturas ou disolventes.  
• Materiais explosivos ou inflamables. 
• Recipientes que conteñan produtos tóxicos ou perigosos. 
• Calquera residuo que non sexa facilmente identificable e clasificable nas categorías 

admisibles. 
9. Forma de presentación dos residuos. 
Para a recollida dos residuos anteriormente mencionados, estes deberán entregarse de acordo ás 
seguintes normas de presentación: 

• Fluorescentes e lámpadas: deberán acondicionarse de tal forma que se evite a súa 
rotura e poida ocasionar riscos de seguranza para as persoas encargadas da manipulación dos 
residuos e ao medio ambiente. 

• Pilas: deberán separarse os diferentes tipos de pilas, ben sexan de botón, salinas ou 
alcalinas. 

• Terras e cascallos: debido á natureza destes residuos, deberán presentarse en sacos 
ou bolsas pechados de 25 quilos como máximo. 

• Aceites vexetais: presentaranse en garrafas ou botellas de plástico e tomándose as 
medidas necesarias para evitar derramos, sobre todo en caso de transvasamentos. En caso ningún 
poderanse mesturar con aceite de maquinaria, motores de vehículos ou outro de natureza mineral. 
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• Baterías: deberán levar pechados os depósitos que conteñen os ácidos para evitar o 
seu vertido e o risco de queimaduras dos operarios. 

• Plásticos agrícolas: presentaranse libres de restos orgánicos e debidamente 
pregados para reducir o seu volume. 

• Disolventes, pinturas e vernices: prohíbese a mestura de substancias e evitarase o 
seu vertido, sobre todo no caso de transvasamentos de recipientes. 

• Frigoríficos e electrodomésticos con CFC: entregaranse sen que se produza a 
quebradura do circuíto de refrixeración. 

• Madeira e ferralla: procurarase, na medida do posible, compactar ao máximo o seu 
volume, de xeito que ocupen o menor espazo posible. 
 
10. Documentación obrante no punto limpo. 
10.1. O Punto Limpo de Frades- Mesía contará cun libro de rexistro no que o operario rexistrará 
obrigatoriamente todas e cada unha das operacións de depósito de residuos. 
10.2. No citado rexistro o operario deberá facer constar os datos referentes ao/s residuo/s que 
entrega o/a usuario/a. Para comprobar a reiteración na utilización do punto limpo e poder 
determinar o uso do mesmo, requirirase o D.N.I. das persoas usuarias, deixando constancia dos 
seus datos no libro rexistro. 
10.3. Dos datos consignados no citado libro darase conta regularmente ao Concello e as outras 
Administracións con competencias na materia. 
10.4. As informacións contidas no mencionado libro de rexistro quedarán sometidas ás normas 
xerais de protección de datos, sen que poidan ser utilizadas para outros fins que os propios do 
servizo. 
10.5. No punto limpo atoparase, a maiores do libro rexistro sinalado, a seguinte documentación: 

• Copia do presente Regulamento, a disposición de todas as persoas usuarias que o 
demandaren. 

• Rexistro de incidencias e información, de carácter anual, que permanecerá en 
posesión do xestor durante, cando menos, os catro anos seguintes, e recollerá a seguinte 
información: número de visitas diarias, tipo de residuos achegados por visita, cantidade de cada 
tipo de residuo, incidencias, xestor autorizado a quen se lle entrega cada residuo, xustificante das 
ditas entregas, cantidade de cada entrega, documentación dos transportes. 

• Libro de reclamacións e suxestións. 
 

11. Funcionamento e xestión. 
11.1. Para que o servizo que se presta no punto limpo sexa o axeitado, as persoas usuarias 
deberán achegar os residuos previamente separados. 
11.2. Cando a persoa usuaria chegue ao centro deberá identificarse mediante a presentación do 
D.N.I. ao encargado, debendo declarar o contido do que pretende entregar. No caso de que o 
depósito corresponda a restos procedentes de obras menores, deberá presentar documento 
acreditativo da licenza ou comunicación previa ao concello, xunto co xustificante do pagamento da 
taxa correspondente. No caso de pneumáticos deberá presentar o recibo de pagamento do Imposto 
sobre vehículos de tracción mecánica. 
11.3. O encargado comprobará a identidade da persoa e avaliará os residuos que se pretenden 
depositar, facendo as inspeccións que considere oportunas sobre a natureza dos mesmos e a súa 
presentación, podendo denegar o servizo polos motivos seguintes: 

• Por tratarse de residuos non admisibles no punto limpo. 
• Por non ter o solicitante a condición de persoa usuaria (por exemplo, tratarse de 

actividades industriais). 
• Por non presentarse os mesmos axeitadamente. 
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• Por teren un volume incompatible coa capacidade do punto limpo. 
• Por exceder das cantidades por usuario indicadas no presente Regulamento. 
• Por calquera outra razón que figure no presente Regulamento ou resultase 

incompatible co bo funcionamento do servizo, previa xustificación razoada. 
11.4. O encargado informará ás persoas usuarias sobre a forma de realizar o depósito de cada 
un dos residuos e a localización dos diferentes colectores, controlando que o depósito sexa 
realizado de xeito correcto, evitando a caída dos residuos fóra dos colectores habilitados e 
retirando calquera material que dificulte o tránsito de vehículos e o depósito dos residuos. 
11.5. Antes de que os colectores estean cheos, o encargado dará aviso aos xestores ou 
transportistas designados para a retirada ou traslado dos residuos ás diferentes instalacións de 
reciclaxe ou centros de eliminación, en tanto non existan instalacións para a súa reciclaxe. 
11.6. O destino final dos residuos serán xestionados segundo indique a normativa vixente e da 
forma máis axeitada dependendo da natureza dos residuos. 
 
12. Dereitos e obrigas das persoas usuarias do punto limpo. 
12.1. As persoas usuarias terán dereito a: 

• Facer uso do servizo e depositar os residuos permitidos de xeito separado e nas 
condicións e cantidades máximas permitidas por este Regulamento. 

• Ser informadas do funcionamento xeral das instalacións e coñecer o destino final 
dos residuos que deposite. 

• Presentar reclamacións e formular suxestións. 
• Os demais que se deriven do presente Regulamento. 

12.2. As persoas usuarias terán as obrigas seguintes: 
• Identificarse a instancia do persoal do punto limpo para os efectos de control do tipo 

e cantidade máxima dos residuos depositados permitidos. 
• Informar ao persoal do punto limpo do tipo e cantidade dos residuos que pretende 

depositar. 
• Non depositar residuos fóra do horario establecido nin en lugares distintos aos 

sinalados para o seu depósito. 
• Atender as indicacións do persoal do punto limpo. 
• As demais que se recollen no presente Regulamento. 

12.3. A persoa encargada do punto limpo prohibirá: 
• A entrega de residuos non procedentes de domicilios particulares, salvo nos casos 

permitidos por este Regulamento. 
• O depósito de residuos non permitidos. 
• O depósito de residuos diferentes mesturados. 
• O depósito fóra dos colectores específicos. 
• O depósito en cantidades superiores ás admisibles. 
• Ocultar residuos de carácter perigosos dentro de bolsas ou sacos. 
• O abandono de residuos de calquera tipo na porta das instalacións. 
• Calquera tipo de incineración de residuos dentro do punto limpo. 
• Fumar dentro das instalacións. 
 

13. Infraccións. 
Sen prexuízo das infraccións que poida establecer a normativa sectorial específica, constituirá 
infracción administrativa calquera vulneración ou incumprimento do disposto na presente 
ordenanza, e clasificaranse en moi graves, graves e leves, de conformidade coa tipificación que se 
realiza no presente artigo. No previsto no mesmo rexerá o Título XI da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das Bases de réxime local, segundo a redacción dada a esta pola Lei 57/2003, do 16 de 
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decembro, e os artigos 34 e 38, do 21 de abril, de residuos así como os demais que resulten 
aplicábeis. 
Considéranse infraccións moi graves: 
- O abandono ou vertido no punto limpo de residuos perigosos ou residuos non autorizados 
nesta ordenanza. 
- A mestura de diferentes categorías de residuos perigosos entre si ou de estes cos que non 
teñan tal consideración e o seu abandono ou vertido no punto limpo. 
- O impedimento do uso do punto limpo por outro ou outras persoas con dereito á súa 
utilización. 
- Os actos de deterioro grave e relevante dos equipos, infraestruturas, instalacións ou 
elementos do punto limpo. 
- O abandono de residuos perigosos nas inmediacións ou fóra do punto limpo, fóra do 
horario de funcionamento deste. 
- A acumulación de dúas ou máis infraccións graves no mesmo ano. 
Considéranse infraccións graves: 
- A comisión dalgunha das infraccións descritas no apartado anterior cando pola súa escasa 
contía ou entidade non merezan a cualificación de moi graves. 
- O abandono de residuos non perigosos, de calquera tipo, nas inmediacións ou na porta do 
punto limpo fóra do horario de funcionamento deste. 
- Apropiarse de calquera residuo por parte de persoas alleas as instalacións. 
- A acumulación de dúas ou máis infraccións leves no mesmo ano. 
Considéranse infraccións leves: 
- A entrega de residuos non procedentes de domicilios particulares, excepto o relativo a 
entrega de terras e cascallos procedentes de obras menores. 
- Depositar calquera outro tipo de residuos de orixe domiciliaria que non se encontre 
establecido na presente ordenanza. 
- Depositar mesturados os diferentes residuos. 
- Depositar residuos fóra do colector específico. 
- Depositar cantidades de residuos superiores ás admisíbeis pola presente ordenanza. 
- Calquera infracción do establecido na presente ordenanza ou na normativa sectorial 
específica, cando non estea tipificada como grave ou moi grave. 
 
14. Sancións. 
As infraccións a que ser refire o artigo anterior poderán dar lugar á imposición das seguintes 
sancións: 
- Infraccións moi graves: Multa de ata 3.000 euros. 
- Infraccións graves: Multa de ata 1.500 euros. 
- Infraccións leves: Ata 750 euros. 
As sancións se graduarán atendendo a: 
- Grao de intencionalidade. 
- Gravidade do dano producido. 
- Grao de malicia, participación e beneficio obtido. 
- Categoría do recurso afectado. 
- Natureza do recurso. 
- Reincidencia. 
- Perigo para a saúde e integridade das persoas, animais e bens. 
 
15. Obrigas de repoñer, multas coercitivas e execución subsidiaria. 
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De conformidade co previsto na Lei 22/2011, do 28 de xullo, de Residuos e solos contaminados, e 
demais lexislación aplicable, sen prexuízo da sanción administrativa que se impoña, os infractores 
estarán obrigados á reposición ou restauración das cousas ao ser e estado anteriores á infracción 
cometida, na forma e condicións fixadas polo órgano que impuxo a sanción. 
Se os infractores non procedesen á reposición ou restauración, de acordo co establecido no 
apartado anterior, o órgano competente poderá acordar a imposición de multas coercitivas con 
arranxo ao disposto nos artigos 99 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común e 55 da Lei 22/2011, unha vez 
transcorridos os prazos sinalados no requirimento correspondente. A contía de cada unha das 
multas non superarán un terzo da multa fixada pola infracción cometida. 
Así mesmo, poderá precederse á execución subsidiaria por conta do infractor e á súa costa. 
 
16. Prescricións. 
16.1. As infraccións leves prescribirán aos seis meses, as graves aos dous anos e as moi graves 
aos tres anos. As sancións impostas por faltas leves prescribirán ao ano, as sancións impostas por 
faltas graves aos dous anos e as sancións impostas por faltas moi graves aos tres anos. 
16.2. O prazo de prescrición das infraccións comezará a contarse desde o día en que a infracción 
se comese. Interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado, do 
procedemento sancionador, renovándose o prazo de prescrición se o expediente sancionador 
estivese paralizado durante máis dun mes por causa non imputable ao presunto responsable. 
16.3. O prazo de prescrición das sancións comezará a contarse desde o día seguinte a aquel en 
que adquira firmeza a resolución pola que se impón a sanción. Interromperá a prescrición a 
iniciación, con coñecemento do interesado, do procedemento de execución, volvendo transcorrer o 
prazo se aquel está paralizado durante máis dun mes por causa non imputable ao infractor. 
 
Disposición adicional. 
A promulgación futura de normas con rango superior ao deste Regulamento que afectaren ás 
materias reguladas determinará que se apliquen automaticamente aquelas, adaptándose 
posteriormente o mesmo no que fose preciso. 
 
Disposición derradeira. 
O presente Regulamento entrará en vigor aos trinta días hábiles da publicación do seu texto 
íntegro no Boletín Oficial da Provincia, segundo o disposto nos artigos 70.2 e 49 da Lei 7/1985, do 
2 de abril, reguladora das Bases do réxime local. 
 
 En Mesía, 31 de maio de 2016. O Alcalde,Asdo./ Mariano Iglesias Castro” 

 
Manifesta o Sr. Alcalde que o Regulamento que se propón é un regulamento tipo, 

no que se recollen o réxime de funcionamento, dereitos e obrigas dos usuarios ou posibles 
sancións, entre outras cuestións. Destacar que o horario, en principio, será os mércores de 
tres a sete, e os sábados, de doce a catro. 

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

unanimidade dos concelleiros presentes. 
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4. EXPEDIENTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO SC 01/2016. INFORME DE 

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

  
 “PROPOSTA DE PRESIDENCIA Ó PLENO DO CONCELLO 
 
 Visto que da liquidación do exercicio 2015 resultou superavit orzamentario e a posibilidade 
de adicalo a inversións financieiramente sostibles, de conformidade co artigo 32 e a disposición 
adicional 6ª da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupuestaria e 
Sostenibilidade Financieira, en relación coa disposición adicional 16ª do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 

Sendo insuficiente o crédito existente na aplicación orzamentaria 171.27.61900 de 
35.216,21€ (5.409,95€ de fondos propios e 29.806,26€ correspondentes a unha subvención da 
Xunta de Galicia) para a execución do proxecto “MELLORA DE ZONAS INFANTIS EN MESIA”, 
que ten un importe total de 45.081,96€, e resultando necesario acometelo no presente exercicio. 
 Incoado por orde desta Presidencia expediente de modificación de créditos (referencia 
suplemento de crédito SC 01/2016), de conformidade cos artigos 177 e concordantes do Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e 37 do R.D. 500/1990, do 20 de abril, e visto o informe 
de Intervención en relación coa lexislación aplicable e o informe en relación coa estabilidade 
orzamentaria, esta Presidencia somete o Pleno da Corporación o seguinte acordo: 
  
 Primeiro.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos, mediante 
suplemento de crédito SC 01/2016, para aplicación do superávit orzamentario con cargo ao 
remanente de tesorería para gastos xerais por importe de 9.865,75€ destinado a financiar a 
seguinte inversión financieramente sostible: 

 
Aplicación 
orzamentaria 

Denominación Crédito antes da 
modificación  

Suplemento de 
crédito  

Consignación final 

171.27.61900 Parques e xardíns Outras inversións de 
reposición de infraestructuras e bens 
destinados ao uso xeral. 
“MELLORA DE ZONAS INFANTIS EN 
MESIA” 

35.216,21€  9.865,75€ 45.081,96€ 

 
 Segundo.- Expoñer ó público o expediente, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia, 
e no taboleiro de edictos da Corporación, durante o prazo de quince días, contados a partir do 
seguinte ó da súa publicación no citado Boletín Oficial, para os efectos de exame e presentación de 
reclamacións ante o Pleno, segundo o disposto no artigo 177, en relación co 169 do RDL 2/2004, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 
 

Mesía, 31 de maio de 2016. O ALCALDE Asdo. Mariano Iglesias Castro.” 

Dase conta asimismo do informe de estabilidade de intervención incorporado ao expediente, 
no que conclúese que: “En cumprimiento do artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007 de 2 de 
novembro, polo que se aproba o regluamento de desenrolo da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de 
Estabilidade Presupostaria, na súa aplicación ás Entidades Locais, con base nos cálculos 
detallados no expediente motivo do informe (SC 01/2016), e sen perxuizo do que poidera resultar 
na liquidación do exercicio, cúmprese o obxectivo de estabilidade orzamentaria. 
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Manifesta o Sr. Alcalde que o que aquí se presenta é un suplemento de crédito para 
cumplimentar una subvención que nos outorga a Xunta de Galicia para facer unas 
actuacións no colexio de Xanceda e nas escolas unitarias de Visantoña e Olas.  

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

 
 
5. EXPEDIENTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO CE 01/2016. INFORME DE 

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

  
 “PROPOSTA DE PRESIDENCIA Ó PLENO DO CONCELLO 

 
 Visto que da liquidación do exercicio 2015 resultou superavit orzamentario e a posibilidade 
de adicalo a inversións financieiramente sostibles, de conformidade co artigo 32 e a disposición 
adicional 6ª da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupuestaria e 
Sostenibilidade Financieira, en relación coa disposición adicional 16ª do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 

Resultando que por causa dos danos causados por inclemencias meteorolóxicas, que 
afectan ao risco da seguridade viaria, é necesario facer obras de drenaxe no Rego das Fervenzas, 
en Casavella, resultando necesario acometelo no presente exercicio. 
 Incoado por orde desta Presidencia expediente de modificación de créditos (referencia 
crédito extraordinario CE 01/2016), de conformidade cos artigos 177 e concordantes do Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e 37 do R.D. 500/1990, do 20 de abril, e visto o informe 
de Intervención en relación coa lexislación aplicable e o informe en relación coa estabilidade 
orzamentaria, esta Presidencia somete o Pleno da Corporación o seguinte acordo: 
 
 Primeiro.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito, mediante crédito 
extraordinario CE 01/2016, para aplicación do superávit orzamentario con cargo ao remanente de 
tesorería para gastos xerais por importe de 32.892,30€, destinado a financiar a seguinte inversión 
financieramente sostible: 
Aplicación 
orzamentaria 

Denominación Consignación 
inicial 

Crédito extraordinario Consignación final 

453.29.61900 Actuacións de carácter 
económico. Infraestructuras. 
Carreteras. Outras inversións de 
reposición en infraestructuras e 
bens destinados a uso xeral. 
Drenaxe no Rego das Fervenzas. 

0,00€ 32.892,30€ 32.892,30€ 

  
 Segundo.- Expoñer ó público o expediente, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia, 
e no taboleiro de edictos da Corporación, durante o prazo de quince días, contados a partir do 
seguinte ó da súa publicación no citado Boletín Oficial, para os efectos de exame e presentación de 
reclamacións ante o Pleno, segundo o disposto no artigo 177, en relación co 169 do RDL 2/2004, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. O presente acordo 
entenderase aprobado definitivamente se durante o prazo de exposición ó público non se presentan 
reclamacións. 
 

Mesía, 31 de maio de 2016. O ALCALDE Asdo. Mariano Iglesias Castro.” 
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Dase conta asimismo do informe de estabilidade de intervención incorporado ao expediente, 
no que conclúese que: “En base ao exposto, o resultado da evaluación global do cumprimento do 
obxectivo de estabilidade orzamentaria, á vista da proposta de modificación de crédito CE 01/2016 
que se eleva á aprobación do Pleno, é que xenera déficit en contabilidade nacional, o que 
determina o incumprimento do obxetivo de estabilidade orzamentaria. 

Si ao efectuar a liquidación do exercicio 2016 resultare un incumprimento do obxectivo de 
estabilidade orzamentaria, o Pleno deberá formular un Plan económico financiero que permitira 
no ano en curso e no seguinte o cumprimento do obxetivo de estabilidade orzamentaria co contido 
do artig 21 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade 
Financieira. 

É por todo o antedicho polo que se recomenda que se adopten todas as medidas necesarias 
no seguimento e control da xestión orzamentaria para que se poida liquidar o exercicio 2016 en 
situación de equilibrio.” 

 
Manifesta o Sr. Alcalde que o que aquí se trae é un crédito extraordinario de 

32.892,30€ para o arranxo da ponte no Rego das Fervenzas, en Casavella, que se encontra 
en moi mal estado, con risco para a seguridade viaria. Tiña unhos tubos de chapa e ahora 
van de formigón, e os taludes irán a una profundidade de catro ou cinco metros. Como se 
pon de manifesto no informe de intervención, e dado que estamos suxeitos a unos 
parámetros económicos moi estrictos, se advirte de que si a fin de exercicio chegáramos a 
una situación de inestabilidade, habería que aprobar un Plan económico financiero, 
aunque tamén é posible que cheguemos á inestabilidade sen esta modificación de crédito 
ou que, aínda que a fagamos, liquidemos o exercicio en estabilidade. En todo caso, dado o 
estado do viario e que temos superávit para facerlle fronte ecocnómicamente, coido que 
debemos facelo. 

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

 
 

 
6. RÉXIME DE PRESTACIÓNS ECONÓMICAS EN CASO DE INCAPACIDADE 

TEMPORAL DO PERSOAL AO SERVIZO DO CONCELLO DE MESÍA, AO 
ABEIRO DO REAL DECRETO-LEI 20/2012, DE 13 DE XULLO. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di:  

  
 “PROPOSTA DE PRESIDENCIA Ó PLENO DO CONCELLO 
 RÉXIME DE PRESTACIÓNS ECONÓMICAS EN CASO DE INCAPACIDADE 
TEMPORAL DO PERSOAL AO SERVIZO DO CONCELLO DE MESÍA, AO ABEIRO DO 
REAL DECRETO-LEI 20/2012, DE 13 DE XULLO. 
 
 Con data 14 de xullo do 2012 publicouse no BOE número 168 o Real Decreto-Lei 20/2012, 
do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da 
competividade, que establece no artigo 9 que cada Administración Pública, no ámbito das súas 
respectivas competencias, poderá complementar as prestacións que perciba o persoal funcionario 
incluido no Réximen Xeral de Seguridade Social e o persoal laboral ao seu servizo nas situacións 
de incapacidade temporal, de acordo cunhos límites. Ao abeiro do citado artigo 9 do Real Decreto-
Lei 20/2012, do 13 de xullo, propoño ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo: 
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 PRIMEIRO: Complementar as prestacións que perciba o persoal funcionario incluído no 
Réxime Xeral da Seguridade Social e o persoal laboral ao servizo deste Concello de Mesía nas 
situacións de incapacidade temporal, do seguinte xeito: 
 1.-Cando a situación de incapacidade temporal derive de continxencias comúns: 
 a) Dende o primeiro día da situación de incapacidade temporal ata o terceiro día, inclusive, 
recoñoceráselle un complemento retributivo ata acadar o 50% das retribucións que se viñan 
percibindo no mes anterior ao de causarse a incapacidade.  
 b) Dende o cuarto día da situación de incapacidade temporal ata o vixésimo día, ambos 
inclusive, recoñoceráselle un complemento retributivo ata acadar o 75% das retribucións que se 
viñan percibindo no mes anterior ao de causarse a incapacidade.  
 c) A partir do vixésimo primeiro día, inclusive, aboarase un complemento ata acadar o 
100% das retribucións que se viñan percibindo no mes anterior ao de causarse a incapacidade. 
 2.- Cando a situación de incapacidade temporal derive de continxencias profesionais 
(enfermidade profesional o accidente de traballo), e durante todo o período de duración da mesma, 
a prestación recoñecida pola Seguridade Social será complementada ata o 100% das retribucións 
que viñera percibindo dito persoal no mes anterior ó de causarse a incapacidade. 
 3.-Cando a situación de incapacidade temporal derive de continxencias común, 
recoñecerase, dende o inicio da IT, un complemento retributivo ata acadar o 100% das 
retribucións que se viñeran percibindo no mes anterior ao de causarse a incapacidade, nas 
seguintes situacións: 
 -Hospitalización. 
 -Intervención cirúrxica ou ambulatoria. 
 -Risco por embarazo. 
 -Risco perante a lactancia natural. 
 -Accidente grave ou moi grave. 
 -IT por enfermidade relacionada por discapacidades recoñecidas cun grado do 33% ou 
superior. 
 -IT sen hospitalización provocada por enfermidades crónicas, dexenerativas, irreversíbeis 
e/ou incurábeis. 
 -IT sen hospitalización pero que requira tratamento ou terapia hospitalaria por 
enfermidades crónicas, dexenerativas, irreversíbeis e/ou incurábeis, (por exemplo a diálese). 
 -Procesos oncolóxicos. 
 -Períodos de recuperación ou postoperatorios e recaída dos mesmos. 
 
 SEGUNDO.–Mediante resolución da Alcaldía serán resoltas as cuestións de interpretación 
e desenvolvemento que se susciten en relación coa aplicación do contido do presente acordo. 
 
 TERCEIRO.–O presente acordo entrará en vigor a partir do día seguinte ao da súa 
adopción, sen prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. 
 
 En Mesía, 31 de maio de 2016. O Alcalde, Asdo./ Mariano Iglesias Castro” 

 
Manifesta o Sr. Alcalde que o que aquí se trae é unha proposta para cumplimentar 

as prestacións económicas do persoal do concello en supostos de incapacidade. Parece que 
os funcionarios xa tiñan a mesma protección que os funcionario do Estado. O que agora se 
pretende establecer é un réximen común para todos os traballadores do concello incluíndo 
os supostos que se sinalan na proposta. Levo observando o desenrolo deste tema no 
ámbito municipal e a data de hoxe hai xa un número considerable de concellos que 
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adoptaron este tipo de acordo. Decirlles tamén que este réximen non se nos aplica nin á 
concelleira nin á min, que estamos suxeitos a outro réximen. 

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

unanimidade dos concelleiros presentes. 
 

 
7. ELECCIÓN XUÍZ DE PAZ SUBSTITUTO. 

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

 “PROPOSTA DA ALCALDIA 
 Visto o escrito da Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza, de data 
08.03.2016, no que se insta a este Concello a iniciar expediente para elixir xuíz de paz substituto 
debido ao próximo vencemento do período polo que se nomeou ao xuíz de paz substituto actual. 

 
 Visto que por decreto desta Alcaldía núm. 073/2016, de data 11 de marzo de 2016, 
resolveuse iniciar o expediente para elección de xuíz de paz substituto, ao abeiro do preceptuado no 
Regulamento 3/1995, de 7 de xuño, de xuíces de paz e na Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do 
poder xudicial, publicándose a correspondente convocatoria no Boletín Oficial da Provincia núm. 
55, de data 22 de marzo de 2016, e anunciándose mediante edictos no taboleiro de anuncios do 
Concello, no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Ordes e no propio Xulgado de Paz. 

 
 Visto que durante o prazo de presentación de solicitudes recibiuse, segundo resulta de 
certificación de secretaría, a seguinte solicitude: 

 
1. Don Pedro Bello Pérez, con DNI 32307931S. (R.E. núm. 537, do 06.04.2016). 

 
Resultando, polo tanto, que o único candidato interesado é don Pedro Bello Pérez, maior de idade, 
con DNI núm. 32307931S, pensionista por xubilación dende 1997, e considerando que reúne as 
condicións legalmente esixidas de capacidade e compatibilidade, é polo que de conformidade co 
disposto no artigo 101 e 102 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, e 6 e 7 do 
Regulamento 3/1995, de 7 de xuño, de xuíces de paz,  
 
 Propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 
 PRIMEIRO: Elixir xuíz de paz substituto do municipio de Mesía a don Pedro Bello Pérez, 
con DNI núm. 32307931S, pensionista por xubilación dende o ano 1997.  
 
 SEGUNDO: Dar traslado do presente acordo ao Xuíz Decano de Ordes aos efectos de que o 
eleve á Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza. 
 Mesía, 18 de maio de 2016” 

 
Manifesta o Sr. Alcalde que logo do procedemento correspondente para proveer o 

posto de xuiz de paz sustituto, coa correspondente publicidade, só se presentou esta 
persoa, que xa era a persoa que viña ocupando ese posto. 
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Non habendo máis intervencións, sometido o asunto a votación, apróbase por 
unanimidade dos concelleiros presentes. 

 
 

8. 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. 
 
 

9. DAR CONTA DOS DECRETOS DE ALCALDÍA (DO 91/2016 AO 159/2016). 
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 91/2016 AO 159/2016 

 Nª 
DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 

91 Obras e urbanismo Solicitude de subvención 28/03/2016 
92 Economía e facenda Execución do gasto 28/03/2016 
93 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria Pleno Ordinario 29/03/2016 

94 Servizos Sociais Solicitude subvención para o mantemento e desenvolvemento dos 
servizos sociais de atención primaria para 2016 

29/03/2016 

95 Economía e facenda Execución do gasto. 30/03/2016 
96 Economía e facenda Execución do gasto. Nóminas mes marzo 2016 30/03/2016 
97 Acción veciñal Concesión axuda económica por nacemento de fillo 30/03/2016 
98 Servizos sociais Baixa usuario SAF 31/03/2016 
99 Persoal Redución xornada laboral auxiliar SAF 31/03/2016 

100 Servizos sociais Baixa usuario SAF 31/03/2016 
101 Persoal Redución xornada laboral auxiliar SAF 31/03/2016 
102 Servizos sociais Baixa usuario SAF 31/03/2016 
103 Persoal Redución xornada laboral auxiliar SAF 31/03/2016 
104 Servizos sociais Modificación prestación servizo axuda a domicilio usuaria 31/03/2016 
105 Persoal Ampliación xornada laboral auxiliares SAF 31/03/2016 
106 Economía e facenda Execución do gasto 01/04/2016 
107 Servizos Sociais Baixa usuario SAF 05/04/2016 
108 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 05/04/2016 
109 Persoal Bases contratación peón 05/04/2016 
110 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria sesión ordinaria XGL 06/04/2016 

111 Economía e facenda Execución do gasto. 06/04/2016 
112 Economía e facenda Execución do gasto. 07/04/2016 
113 Cultura e Deportes Aprobación proxecto programa servizo de voluntariado xuvenil 08/04/2016 
114 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 11/04/2016 
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RELACION DECRETOS DO 91/2016 AO 159/2016 
 Nª 

DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 

115 Acción veciñal Alta usuaria axuda alimentos 13/04/2016 
116 Persoal Modificación xornada laboral auxiliar SAF 13/04/2016 
117 Economía e facenda Liquidación SAF mes marzo 2016 13/04/2016 
118 Economía e facenda Execución do gasto 14/04/2016 
119 Persoal Lista de admitidos-excluídos peón 15/04/2016 
120 Contratación Inicio expte. Contratación mantenemento de sistemas informáticos 15/04/2016 
121 Contratación Aprobación expte. Contratación mantenemento de sistemas 

informáticos 
15/04/2016 

122 Organización e 
funcionamento 

Convocatoria da sesión de XGL 18/04/2016 

123 Economía e facenda Execución do gasto 18/04/2016 
124 Educación e emprego Aprobación proxecto modificado obradoiro de emprego xuvenil 18/04/2016 
125 Persoal Lista aprobados peón 19/04/2016 
126 Economía e facenda Execución do gasto 20/04/2016 
127 Economía e facenda Execución do gasto 21/04/2016 
128 Servizos Sociais Baixa usuario servizo de axuda no fogar 25/04/2016 
129 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 25/04/2016 
130 Economía e facenda Execución do gasto 26/04/2016 
131 Persoal Contratación peón 27/04/2016 
132 Intervención e 

facenda municipal 
Aprobación Padrón de auga, saneamento e canon da auga 1º trimestre 
2016 

27/04/2016 

133 Economía e facenda Execución do gasto 28/04/2016 
134 Economía e facenda Execución do gasto. Nominas persoal concello mes abril 2016 28/04/2016 
135 Economía e facenda Execución do gasto. 02/05/2016 
136 Contratación Contrato obra menor de servizos 02/05/2016 
137 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria de sesión da XGL 10/2016 03/05/2016 

138 Economía e facenda Xeración de crédito 01/2016 03/05/2016 
139 Servizos Sociais Modificación intensidade servizo de axuda no fogar a usuario 04/05/2016 
140 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 04/05/2016 
141 Economía e facenda Execución do gasto. 05/05/2016 
142 Economía e facenda Execución do gasto. 09/05/2016 
143 Emprego Adhesión Programa Cuadrillas de Obras Deputación 10/05/2016 
144 Emprego Bases contratación socorristas 10/05/2016 
145 Cultura, Educación, 

Muller e Xuventude 
Solicitude subvención OMIX 2016 11/05/2016 

146 Organización e 
funcionamento 

Convocatoria de sesión da XGL 11/2016 16/05/2016 

147 Economía e facenda Execución do gasto 18/05/2016 
148 Economía e facenda Execución do gasto 19/05/2016 
149 Acción vecinal Axuda económica por nacemento de filla 19/05/2016 
150 Economía e facenda Execución do gasto 23/05/2016 
151 Persoal Lista admitidos proceso selección socorristas 24/05/2016 
152 Servizos sociais Alta usuario SAF 24/05/2016 
153 Persoal Modificación xornada laboral auxiliar SAF 24/05/2016 
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RELACION DECRETOS DO 91/2016 AO 159/2016 
 Nª 

DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 

154 Economía e facenda Xeración de crédito 02/2016. Subvención Xunta para a obra 
denominada MELLORA DE ZONAS INFANTÍS EN MESIA. 

25/05/2016 

155 Organización e 
funcionamento 

Convocatoria sesión plenaria extraordinaria 26/05/2016 

156 Economía e facenda Execución do gasto 26/05/2016 
157 Economía e facenda Liquidación SAF mes abril 2016. 26/05/2016 
158 Economía e facenda Xeración de crédito 03/2016. Subvención Xunta para a obra 

denominada CAMIÑO EN XANCEDAVELLA E OUTROS (MESIA) 
26/05/2016 

159 Economía e facenda Execución do gasto 27/05/2016 
 
Non habendo intervencións, pasa o Sr. Alcalde ó seguinte punto da orde do día. 

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

CELEBRADAS OS DÍAS 23 DE MARZO, 7 E 21 DE ABRIL E 5 DE MAIO 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. 

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

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

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

Visto e Prace, 
 O alcalde, 
 


