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

 
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE 

MESÍA CELEBRADA O DÍA 13 DE XULLO DE 2018 
 

 

En Mesía, a 13 de xullo de 2018, 
sendo as oito 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 extraordinaria do Pleno. 

A tódolos asistentes 
entregáraselles copia da Orde 
do Día, cos asuntos para tratar, 
poñéndose á súa disposición o 
expediente da sesión e 
cumprindo os trámites esixidos 
pola normativa vixente. Estando 
presente o quórum necesario, 
polo Sr. Alcalde declárase 
validamente constituída a 
sesión. Pásase a continuación a 
tratalos seguintes asuntos 
incluídos na Orde do Día: 

 
 
1. CRÉDITO EXTRAORDINARIO CE 01/2018. ACORDOS QUE PROCEDAN. 

 
 

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

“PROPOSTA DE PRESIDENCIA Ó PLENO DO CONCELLO 
 
 Vista a liquidación do exercicio 2017, da que resultou superávit orzamentario, e 
considerando a posibilidade de adicalo a inversións financeiramente 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 Financieina, 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 necesario levar a cabo arranxos na ponte no lugar de Zacotes, parroquia de 
Cabrui, co fin de reparar os danos causados polas recentes riadas e poder recuperalo para o tráfico 
rodado, debendo realizarse de xeito inmediato no presente exercicio. 

 

ALCALDE 
D. Mariano Iglesias Castro. 
 
CONCELLEIRO/AS: 
PSdeG-PSOE: 
Dª Pilar Sánchez Ulloa  
D. Gervasio Sánchez Barreiro. 
D. José Pardo Álvarez. 
D. José Fernando García Lesta.  
Dª María Amparo García Pernas.  
D. José Antonio Calviño Gómez.  
PP: 
D. José Manuel García Sesmonde. 
D. Adolfo Manuel Grobas Vázquez. 
 
Non asisten e se escusan: 
PSdeG-PSOE:  
D. José María Tojo Espiñeira. 
D. José Piñeiro Blanco. 
 
SECRETARIO - INTERVENTOR : 
D Eladio Bendaña Pardo. 
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 Incoado por orde desta Presidencia expediente de modificación de créditos (referencia crédito 
extraordinario CE 01/2018), 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 vistos os informes de 
Intervención en relación coa lexislación aplicable e 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 01/2018, para aplicación do superávit orzamentario con cargo ao remanente de 
tesourería para gastos xerais por importe de 27.602,45€, destinado a financiar a seguinte inversión 
financeiramente sostible: 
 
Aplicación 
orzamentaria 

Denominación Consignación 
inicial 

Crédito 
extraordinario 

Consignación 
final 

453.29.61900 Actuacións de carácter 
económico. 
Infraestruturas. Estradas. 
Outras inversións de 
reposición en 
infraestruturas e bens 
destinados a uso xeral. 
Reparación ponte no lugar 
de Zacotes. 

0,00€ 27.602,45€ 27.602,45€ 

 
 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, 9 de xullo de 2018. O Alcalde, Asdo. Mariano Iglesias Castro.” 

Manifesta o Sr. Alcalde que, así mesmo, debe darse conta de que no informe de 
estabilidade de intervención incorporado ao expediente, ponse de manifesto a 
posibilidade de que esta modificación de crédito de lugar ao incumprimento do obxectivo 
de estabilidade orzamentaria ao peche do exercicio. A estes efectos, se ao efectuar a 
liquidación do exercicio 2018 resultase efectivamente un incumprimento do obxectivo de 
estabilidade orzamentaria, o Pleno debería formular un Plan económico financeiro que 
permitise acadar o cumprimento dese obxectivo de estabilidade orzamentaria. Agora ben, 
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, estas 
modificacións xa as fixemos outras veces e sempre pechamos o exercicio cumprindo todos 
os parámetros esixibles, polo que faramos un seguimento exhaustivo da execución do 
gasto para que isto siga sendo así. 
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Non habendo máis intervencións, sometido o asunto a votación, apróbase por 

unanimidade dos concelleiros presentes. 
 

 
2. CRÉDITO EXTRAORDINARIO CE 02/2018. ACORDOS QUE PROCEDAN. 

 
 

 O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 
 
“PROPOSTA DE PRESIDENCIA Ó PLENO DO CONCELLO 

 
 Vista a liquidación do exercicio 2017, da que resultou superávit orzamentario, e 
considerando a posibilidade de adicalo a inversións financeiramente 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 Financeira, 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 necesario levar a cabo arranxos na ponte no lugar de Vilar, parroquia de Cabrui, 
co fin de reparar os danos causados polas recentes riadas e poder recuperalo para o tráfico rodado, 
debendo realizarse de xeito inmediato no presente exercicio. 

 
 Incoado por orde desta Presidencia expediente de modificación de créditos (referencia crédito 
extraordinario CE 02/2018), 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 vistos os informes de 
Intervención en relación coa lexislación aplicable e 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 02/2018, para aplicación do superávit orzamentario con cargo ao remanente de 
tesourería para gastos xerais por importe de 28.815,21€, destinado a financiar a seguinte inversión 
financeiramente sostible: 
 
Aplicación 
orzamentaria 

Denominación Consignación 
inicial 

Crédito 
extraordinario 

Consignación final 

453.30.61900 Actuacións de carácter 
económico. 
Infraestruturas. Estradas. 
Outras inversións de 
reposición en 
infraestruturas e bens 
destinados a uso xeral. 
Reparación ponte no lugar 
de Vilar. 

0,00€ 28.815,21€ 28.815,21€ 

 
 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, 
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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, 9 de xullo de 2018. O Alcalde, Asdo. Mariano Iglesias Castro.” 

Manifesta o Sr. Alcalde que, así mesmo, debe darse conta de que no informe de 
estabilidade de intervención incorporado ao expediente, ponse de manifesto a 
posibilidade de que esta modificación de crédito de lugar ao incumprimento do obxectivo 
de estabilidade orzamentaria ao peche do exercicio. A estes efectos, se ao efectuar a 
liquidación do exercicio 2018 resultase efectivamente un incumprimento do obxectivo de 
estabilidade orzamentaria, o Pleno debería formular un Plan económico financeiro que 
permitise acadar o cumprimento dese obxectivo de estabilidade orzamentaria. Agora ben, 
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, estas 
modificacións xa as fixemos outras veces e sempre pechamos o exercicio cumprindo todos 
os parámetros esixibles, polo que faramos un seguimento exhaustivo da execución do 
gasto para que isto siga sendo así. 

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

unanimidade dos concelleiros presentes. 
 

 
3. CRÉDITO EXTRAORDINARIO CE 02/2018. ACORDOS QUE PROCEDAN. 

 
 

 O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 
 
“PROPOSTA DE PRESIDENCIA Ó PLENO DO CONCELLO 

 
 Vista a liquidación do exercicio 2017, da que resultou superávit orzamentario, e 
considerando a posibilidade de adicalo a inversións financeiramente 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 Financeira, 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 necesario levar a cabo arranxos na ponte no lugar de Vilar, parroquia de Cabrui, 
co fin de reparar os danos causados polas recentes riadas e poder recuperalo para o tráfico rodado, 
debendo realizarse de xeito inmediato no presente exercicio. 

 
 Incoado por orde desta Presidencia expediente de modificación de créditos (referencia crédito 
extraordinario CE 02/2018), 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 vistos os informes de 
Intervención en relación coa lexislación aplicable e en relación coa estabilidade orzamentaria, esta 
Presidencia somete o Pleno da Corporación o seguinte acordo: 
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 Primeiro.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito, mediante crédito 
extraordinario CE 02/2018, para aplicación do superávit orzamentario con cargo ao remanente de 
tesourería para gastos xerais por importe de 28.815,21€, destinado a financiar a seguinte inversión 
financeiramente sostible: 
 
Aplicación 
orzamentaria 

Denominación Consignación 
inicial 

Crédito 
extraordinario 

Consignación final 

453.30.61900 Actuacións de carácter 
económico. 
Infraestruturas. Estradas. 
Outras inversións de 
reposición en 
infraestruturas e bens 
destinados a uso xeral. 
Reparación ponte no lugar 
de Vilar. 

0,00€ 28.815,21€ 28.815,21€ 

 
 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, 9 de xullo de 2018. O Alcalde, Asdo. Mariano Iglesias Castro.” 

Manifesta o Sr. Alcalde que, así mesmo, debe darse conta de que no informe de 
estabilidade de intervención incorporado ao expediente, ponse de manifesto a 
posibilidade de que esta modificación de crédito de lugar ao incumprimento do obxectivo 
de estabilidade orzamentaria ao peche do exercicio. A estes efectos, se ao efectuar a 
liquidación do exercicio 2018 resultase efectivamente un incumprimento do obxectivo de 
estabilidade orzamentaria, o Pleno debería formular un Plan económico financeiro que 
permitise acadar o cumprimento dese obxectivo de estabilidade orzamentaria. Agora ben, 
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, estas 
modificacións xa as fixemos outras veces e sempre pechamos o exercicio cumprindo todos 
os parámetros esixibles, polo que faramos un seguimento exhaustivo da execución do 
gasto para que isto siga sendo así. 

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

unanimidade dos concelleiros presentes. 
 
 

 
4. APROBACIÓN CONTA XERAL EXERCICIO 2017. 
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 O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 
 

“APROBACIÓN CONTA XERAL EXERCICIO 2017 
 

En cumprimento do artigo 212 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a Conta Xeral do exercicio 2017 foi sometida a 
informe da Comisión Especial de Contas o día tres de maio de 2018, sendo informada 
favorablemente. Posteriormente expúxose ó público (BOP nº 86, de 8 de maio) por un período de 15 
días, sen que durante eses días e oito máis se presentara ningunha reclamación, reparo ou 
observación ó respecto. 

 
 Unha vez cumpridos os trámites enumerados no parágrafo anterior, e de conformidade co 
artigo 212 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, propoño ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte 
acordo: 
 
 Primeiro.- Aprobar a Conta Xeral do concello de Mesía correspondente o exercicio 
económico do 2017. 
 
 Segundo.- Render a Conta Xeral da Corporación ó Tribunal de Contas e ó Consello de 
Contas. 
 
 En Mesía, 9 de xullo de 2018 O Alcalde,Asdo./ Mariano Iglesias Castro” 
 

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

 
 
5. RATIFICACIÓN SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA DE SUBVENCIÓN PARA UN OBRADOIRO DUAL DE 
EMPREGO, AO ABEIRO DA ORDE DE 04/05/2018 (DOG Nº 97, DE DATA 
23/05/2018). 
 
 

 O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di:  
 
 “RATIFICACIÓN SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E 
INDUSTRIA DE SUBVENCIÓN PARA UN OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO, AO 
ABEIRO DA ORDE DE 04/05/2018 (DOG Nº 97, DE DATA 23/05/2018). 
 

Visto o acordo de solicitude adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 14 de 
xuño de 2018, e que de seguido se transcribe, de conformidade co artigo 47.2.g) e h) da Lei 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local, proponse ao Pleno a ratificación do seguinte 
ACORDO: 
 "Vista a Orde 04/05/2018 (DOG nº 97, de data 23/05/2018), pola que se establecen as bases 
reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade 
Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. 
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 Visto o disposto nos arts. 1, 3 e 19 de a Orde de 04/05/2018. 
 
 Visto o disposto nos arts. 25 e 57 da Lei 7/1985, de 2 de abril, arts. 80 e 86.1 da Lei 5/1997, 
de 22 de xullo e art. 4 do R.D. Lexislativo 3/2015, de 23 de outubro. 
 
 Visto o disposto nos arts. 11, 47 e 48 da Lei 40/2015, de 1 de outubro,  
 
 Vista a lexislación precedente, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus 
membros, acorda: 
 
 1.- Crear unha agrupación entre o Concello de Frades, o Concello de Mesía e o Concello de 
Ordes para colaborar no desenvolvemento proxecto: Obradoiro de Emprego “Brañas do Illó-Río 
Samo”. 
 
 2.- Encomendar a xestión do proxecto ao Concello de Ordes. 
 
 3.- Formalizar a encomenda de xestión a través do correspondente convenio administrativo 
no que se recollerán os compromisos de execución asumidos por cada un dos integrantes da 
agrupación, facultando ao Alcalde de Mesía para a súa sinatura. 
 
 4.- Aprobar o proxecto técnico dos traballos silvícolas: “Obradoiro de Emprego Brañas do 
Illó-Río Samo”, redactado por José Cao Calvo, enxeñeiro agrónomo, cun orzamento de execución de 
35.934,30 euros (ive incluído). 
 
 5.- Aprobar o proxecto: “Obradoiro de Emprego Brañas do Illó-Ríos Samo”, redactado por 
José Cao Calvo, enxeñeiro agrónomo. 
 
 6.- Solicitar da Consellería de Economía, Emprego e Industria, ao abeiro da Orde de data 
04/05/2018, unha subvención para o desenvolvemento do proxecto: “Obradoiro de Emprego Brañas 
do Illó-Río Samo”, por importe de 288.807,00 euros, aceptando as condicións de financiamento e 
demais requisitos establecidos na convocatoria. 
 

7.- Dar conta ao Pleno na primeira sesión ordinaria que celebre a efectos da súa 
ratificación.” 
 

Manifesta o Sr. Alcalde que este acordo adoptouse pola Xunta de Goberno porque 
acababa o prazo de solicitude da subvención e non había xa tempo para convocar un 
Pleno. O que agora se pretende é ratificar o propio acordo polo Pleno, que é o órgano 
competente para adoptalo. 

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

unanimidade dos concelleiros presentes. 
 
Non habendo máis intervencións nin asuntos que tratar, o Sr. Alcalde, sendo as 

nove horas, levanta a sesión, da que eu, Secretario – Interventor, certifico. 
  

Visto e Prace, 
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 O alcalde, 


