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DECRETO 196/2008 

CONVOCATORIA SESIÓN PLENARIA 

 
En virtude do disposto nos artigos 21.1.c) e 46.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de Réximen 

Local, 41.4 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Corporacións Locais, en 
consonancia co artigo 210.2.a) da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia RESOLVO CONVOCAR Sesión 
deste Concello en Pleno Extraordinario a celebrar na Casa da Cultura do Concello, na hora e data indicados e con 
suxeición a Orde do Día que se indica. 
 
  Clase de Sesión............................................................                                        EXTRAORDINARIA 
  Data da Sesión:.............................................................                                        26 de setembro de 2008 
  Hora de celebración en primeira convocatoria:............                                        8:30 horas 
  (a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria) 

ORDE DO DÍA 
 
1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DA MANCOMUNIDADE DE 

MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES. 
2. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS INVESTIMENTOS A INCLUIR NO PLAN DE COOPERACIÓN 

COS CONCELLOS (PCC) 2008-2011, DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA.  
3. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PROXECTO REFORMADO DA OBRA “CAMIÑO NA TILLEIRA 

(MESÍA) E OUTROS” INCLUIDA NO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (POS) 2008, DA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA.  

 

 
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 23 de setembro de 2008. 
 

Ante min, 
O ALCALDE,      O SECRETARIO, 
 
 
Dª Mariano Iglesias Castro.    D Eladio Bendaña Pardo. 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE MESÍA 

CELEBRADA O DÍA 26 DE SETEMBRO DE 2008. 

 

En Mesía, a 26 de setembro de 
2008, 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 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, DA MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DA 

MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES. 
 

O Secretario fai lectura da proposta da que o seu teor literal di: 
 
“D. MARIANO IGLESIAS CASTRO, en cumprimento do previsto no artigo 143.1 c) da Lei 

5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia. 
 
Tendo en conta que o Concello de Mesía forma parte da Mancomunidade de Municipios da 

Comarca de Ordes, e que este lle requiriu en dúas ocasións manifestar a súa postura sobre a 
modificación dos seus estatutos, na versión definitiva aprobada o día sete de marzo do ano 2006. 

 
Considerando a necesidade de aprobar os mesmos ou abandonar a Mancomunidade. 

 
Propoño ó Pleno da Corporación Municipal, a adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Aprobar os Estatutos da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes, 

na súa versión definitiva aprobada o día sete de marzo do ano 2006. 
 
En Mesía, a 23 de setembro de 2008. 

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. José Fernando García Lesta PSdeG – PSOE 
D. Severino Álvarez Monteserín. PP 
D. Adolfo Grobas Vázquez  PP 
D. Pedro M. Pedreira Candal.  BNG 
D. Manoel Bello Salvado.  BNG 
 
Non asiste e se excusa: 
Dª María José Quindimil Suárez. PP 
 
SECRETARIO : 
D Eladio Bendaña Pardo. 
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O ALCALDE, D. Mariano Iglesias Castro.” 
 

 Comeza o Sr. Alcalde dicindo que este tema xa se debateu na sesión do 5 de abril do 
presente ano, na que cada grupo xa manifestou a súa postura ao respecto. Naquela data todos os 
Concellos integrantes da Mancomunidade xa ratificaran os Estatutos, pero nós non estábamos de 
acordo con eles, polo que púxenme en contacto co Secretario da Mancomunidade, quen me dixo 
que só era necesario que o Concello se pronunciase respecto  aos mesmos, e así o fixemos. Logo 
remitimos á Mancomunidade o certificado do acordo plenario, e a propia Mancomunidade remitiu á 
Consellería de Presidencia os acordos de todos os Concellos mancomunados, e a Consellería entón 
dixo que era necesario que todos os Concellos os aprobaran. 
 
 E é por isto polo que se trae hoxe novamente o asunto ó Pleno, porque, si ben este grupo de 
goberno sigue pensando o que xa manifestou no anterior Pleno, o seu desacordo cos Estatutos, por 
outra banda non pode este Concello quedar illado, en terra de ninguén, e é por isto polo que se 
propón agora a súa aprobación. Agora ben, si transcorre un tempo prudencial e non hai cambios que 
melloren a Mancomunidade, analizaríamos novamente o tema e planearíamos quedar ou non nela. 
 
 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, Sr. Pedreira Candal, quen manifesta 
que coincide co Sr. Alcalde, no sentido de que non aportaría nada saír da Mancomunidade, polo que 
o seu grupo móstrase a favor do acordo. 
 
 Seguidamente intervén, o portavoz do grupo municipal do PP, Sr. Álvarez Monteserín, 
manifestando que o seu grupo tamén vai a votar a favor do acordo a pesar de que tampouco está de 
acordo co funcionamento da Mancomunidade. 
 
 Remata o alcalde agradecendo a comprensión dos grupos e, de seguido, sométese o asunto a 
votación, quedando aprobado por unanimidade dos membros presentes, que así mesmo representan 
a maioría absoluta do número legal de membros da Corporación ós efectos do artigo 143 da Lei 
5/1987, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia 
 
 
2. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS INVESTIMENTOS A INCLUIR NO PLAN DE 

COOPERACIÓN COS CONCELLOS (PCC) 2008-2011, DA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA. 

 
O Secretario fai lectura da proposta da que o seu teor literal di: 

 
 
“2.1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS INVESTIMENTOS A INCLUIR NO PLAN DE 

COOPERACIÓN COS CONCELLOS (PCC) 2008-2011, DA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA. ANUALIDADE 2008. 

 
D. MARIANO IGLESIAS CASTRO, Alcalde - Presidente do Concello de Mesía, propoño ó 

Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
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1º) Participar no Plan de cooperación cos concellos (PCC) 2008 - 2011, da Deputación 

Provincial da Coruña, anualidade 2008, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e 
solicitar a realización dos investimentos que se indican de seguido: 
 

Denominación do investimento Deputación Concello Presuposto 

AMPLIACIÓN ABASTECEMENTO DE AUGA NOS CAMIÑOS (XANCEDA) E 
OUTRO 112.639,20 € 5.928,38 € 118.567,58 €

 
2º) Aprobar o correspondente proxecto técnico. 

 
3º) Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións necesarios para a 

execución da obra. 
 

4º) Para o financiamento do importe da achega municipal, este concello comprométese a 
incluír no orzamento municipal correspondente, crédito dabondo para o seu financiamento. 
 

5º) Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
administracións públicas para o financiamento do investimento. 
 
 6º) Autorízase á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración 
Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ó corrente 
nas súa obrigacións tributarias e coa Seguridade Social. 

7º) Facultar ó Sr. Alcalde - Presidente para executar todo o relacionado co presente 
acordo. 
 

Mesía, a 23 de setembro de 2008. O ALCALDE, D. Mariano Iglesias Castro.” 
 
 

“2.2. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS INVESTIMENTOS A INCLUIR NO PLAN DE 
COOPERACIÓN COS CONCELLOS (PCC) 2008-2011, DA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA. ANUALIDADE 2009. 

 
D. MARIANO IGLESIAS CASTRO, Alcalde - Presidente do Concello de Mesía, propoño ó 

Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 

1º) Participar no Plan de cooperación cos concellos (PCC) 2008 - 2011, da Deputación 
Provincial da Coruña, anualidade 2009, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e 
solicitar a realización dos investimentos que se indican de seguido: 
 

Denominación do investimento Deputación Concello Presuposto 

AMPLIACIÓN SANEAMENTO EN XANCEDA 112.639,20 € 5.928,38 € 118.567,58 €

 
2º) Aprobar o correspondente proxecto técnico. 

 
3º) Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións necesarios para a 

execución da obra. 
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4º) Para o financiamento do importe da achega municipal, este concello comprométese a 

incluír no orzamento municipal correspondente, crédito dabondo para o seu financiamento. 
 

5º) Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
administracións públicas para o financiamento do investimento. 
 
 6º) Autorízase á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración 
Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ó corrente 
nas súa obrigacións tributarias e coa Seguridade Social. 

7º) Facultar ó Sr. Alcalde - Presidente para executar todo o relacionado co presente 
acordo. 
 

Mesía, a 23 de setembro de 2008. O ALCALDE, D. Mariano Iglesias Castro.” 
 
Comeza o Sr. Alcalde dicindo que este Plan é o mesmo de sempre, sendo a única diferenza 

que agora decidiron sacar un Plan para catro anos. Ó noso Concello correspóndenlle 448.000 euros 
a repartir en catro anualidades, con 118.000 euros para cada ano. A aportación municipal é de 6.000 
euros. As actuacións previstas son só para abastecemento ou saneamento, e a Deputación esixe 
presentar proxectos a executar en 2008 e 2009. 

 
Este equipo de goberno pensou, para o 2008, nunha actuación que contempla ampliacións do 

abastecemento de auga, consistentes en acometidas na rede xeral para que en canto haxa auga nos 
depósitos as casas poidan dispoñer de subministro e ter auga. 

 
Para a anualidade 2009, e tendo en conta que en Xanceda non hai un metro de saneamento, 

pensouse na ampliación do mesmo. E denomínase ampliación porque a Consellería de Medio 
Ambiente acadou unha obra de 200.000 euros para unha primeira fase de saneamento en Xanceda, 
polo que o proxecto que se trae hoxe aquí correspondería a unha segunda fase. Para delimitar 
núcleo urbano no PXOM, é necesario contar con auga, luz e rede de sumidoiros, e saneamento non 
tiñamos. Aquí están, en todo caso, os proxectos por si algún de vostedes quere velos con maior 
detemento. 

 
 Os portavoces dos grupos municipais do BNG, Sr. Pedreira Candal, e do PP, Sr. Álvarez 
Monteserín, amosan a súa conformidade coa proposta da Alcaldía, o que agradece o Sr. Alcalde, 
sometendo de seguido o asunto a votación, quedando aprobado por unanimidade dos membros 
presentes. 
 
 
3. APROBACIÓN SE PROCEDE, DO PROXECTO REFORMADO DA OBRA 

“CAMIÑO NA TILLEIRA (MESÍA) E OUTROS” INCLUIDA NO PLAN DE OBRAS 
E SERVIZOS (POS) 2008, DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA. 

 
O Secretario fai lectura da proposta da que o seu teor literal di: 
 
“ DON MARIANO IGLESIAS CASTRO, Alcalde - Presidente do Concello de Mesía, 

propoño ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
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Aprobado no seu día o PLAN DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL 2008, cuxas Bases se coñeceron e aceptaron na súa totalidade e no 
que se recolleron os investimentos que o Concello ten previsto realizar no POS 2008. 
 

Aprobados os proxectos dos investimentos incluídos no PLAN DE COOPERACIÓN ÁS 
OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2008. 
 

Facéndose necesario a reforma do Proxecto da obra denominada “Camiños na Tilleira 
(Mesía) e outros”, preséntase ante a Corporación en Pleno, Reformado do Proxecto, xustificándose 
a reforma en dúas razóns, por un lado a oposición veciñal para levar a cabo unha parte da obra, a 
canalización de pluviais no Cruceiro- Vilar e por outro a inclusión no proxecto orixinal do arranxo 
do camiño en Torrente (Xanceda) que polo seu estado era aconsellable arranxar coa maior 
urxencia, pero que en datas recentes tívose coñecemento de que dita obra vaise acometer pola 
Consellería de Medio Rural dentro do proxecto de concentración parcelaria da parroquia de San 
Salvador de Xanceda. Deste xeito a reforma consiste na substitución das obras de canalización de 
pluviais no Cruceiro - Vilar (Mesía) e o arranxo do camiño en Torrente (Xanceda), polas 
seguintes: Reforzo camiño de cruce da Raíña ó Común (Cabrui), afirmado camiño en Fontorto 
(Boado), camiño Fontorto–límite concello (Boado), afirmado camiño en Outeiro (Boado) e camiño 
en Barcia (Boado). 

 
Visto que o cambio no altera as características da obra inicialmente prevista no Proxecto, 

posto se acometen obras similares e coas mesmas finalidades. 
 

Propoño a adopción dos seguintes acordos: 
 

1º) Aprobación do reformado do Proxecto da obra denominada “Camiños na Tilleira 
(Mesía) e outros” incluída no Plan de COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL 2008. 

 
2º) Declarar que os novos camiños nos que se van levar a cabo as obras son propiedade do 

Concello. 
 
3º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde - Presidente para todo o necesario e relacionado 

coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente, así como a 
notificación do mesmo a Excma. Deputación Provincial de A Coruña. 
 

Mesía, a 23 de setembro de 2008. O ALCALDE, D. Mariano Iglesias Castro.” 
 
Terminada a lectura da proposta o Sr. Alcalde explica que esta era unha obra do POS, sendo 

unha parte da mesma o saneamento en Vilar, consistente en canalizacións de pluviais ata o río, xa 
que foi unha actuación moi demandada polos veciños, pero cando ía a executarse reuninme cós 
veciños para verificar a conformidade de todos para que non houbese problema, e vimos que era 
imposible porque había xente que se opoñía, polo que decidimos non obrar en contra do sentir 
veciñal e da legalidade. A outra é o arranxo de pista en Torrente, Xanceda, pero empezouse alí a 
concentración parcelaria e xa vai facer o arranxo Infraestruturas Agrarias. É por isto polo que se 
decide o modificado que se reflicte na proposta. Debe salientarse así mesmo que este modificado 
non supón modificación do importe do proxecto. 
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 Os portavoces dos grupos municipais do BNG, Sr. Pedreira Candal, e do PP, Sr. Álvarez 
Monteserín, amosan a súa conformidade coa proposta da Alcaldía, o que agradece o Sr. Alcalde, 
sometendo de seguido o asunto a votación, quedando aprobado por unanimidade dos membros 
presentes. 

 

Non habendo máis asuntos que tratar, o Sr. Alcalde - Presidente, sendo as nove horas, 
levanta a sesión, da que eu, Secretario - Interventor, certifico. 

 


