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DECRETO 210/2008 

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 Réxime 

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 Ordinario a celebrar na Casa da Cultura do Concello, na hora e data indicados e con suxeición 
a Orde do Día que se indica. 
 
  Clase de Sesión............................................................                                        ORDINARIA 
  Data da Sesión:.............................................................                                        4 de outubro de 2008 
  Hora de celebración en primeira convocatoria:............                                        10:30 horas 
  (a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria) 

ORDE DO DÍA 
 
1. APROBACIÓN DA ACTA CORRESPONDENTE A SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA O DÍA 5 

DE XULLO DE 2008. 
2. A PROBACIÓN, SE PROCEDE, DA CONTA XERAL DA ENTIDADE LOCAL DE 2007. 
3. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PROPOSTA DOS DÍAS FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 

2009. 
4. APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PARA SUPLEMENTO DE CRÉDITO ( Expte. SC 01/08) 
5. SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA 

DESAFECTACIÓN DO CEIP DE LANZÁ Ó SERVIZO PÚBLICO DE ENSINO PARA DESTINALO Á 
LOCAL SOCIOCULTURAL.  

6. APROBACIÓN DEFINITIVA DA PRÓRROGA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 
TRIBUTARIAS NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL. 

7. MOCIÓNS. MOCIÓN DO PSDG-PSOE SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS COA 
NEGOCIACIÓN SOBRE A REFORMA DA MODIFICACIÓN DA FINANCIACIÓN LOCAL. 

8. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS (14/2008 a 21/2008) E DECRETOS DE ALCALDÍA (123/2008 a 
207/2008). 

9. DAR CONTA DAS ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DENDE O 19 DE XUÑO ATA O 11 DE 
SETEMBRO DE 2008. 

10. ROGOS E PREGUNTAS. 
 

 
Notifíquese esta Resolución ós Señores Concelleiros e publíquese no Taboleiro de Anuncios de este Concello. 

A partir desta data teñen a súa disposición os antecedentes dos asuntos na Secretaría do Concello. 
 
En MESÍA, a 1 de outubro de 2008. 
 

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

O DÍA 4 DE OUTUBRO DE 2008. 

 

En Mesía, a 4 de outubro de 2008, 
sendo as dez horas e trinta minutos, 
na Casa do Concello, logo da 
convocatoria para o efecto, 
reuníronse, en primeira e pública 
convocatoria, os señores 
concelleiros que se relacionan na 
marxe, co obxecto de celebrar 
sesión ordinaria do Pleno. 

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

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

CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA O DÍA 5 DE XULLO 
DE 2008. 

 
 Abre a sesión o Sr. Alcalde preguntando se por parte dos concelleiros se quere facer algunha 
aclaración do borrador da acta correspondente á sesión ordinaria de 5 de xullo de 2008. Non habendo 
pronunciamentos ó respecto, sometese a votación a aprobación do acordo, adoptándose por 
unanimidade dos membros presentes. 
 
 En consecuencia, se eleva a definitiva para a súa transcrición ó Libro de Actas. 
 
2. A PROBACIÓN, SE PROCEDE, DA CONTA XERAL DA ENTIDADE LOCAL DE 

2007. 
 

Comeza o Sr. Alcalde dicindo que este tema xa se tratou na Comisión Especial de Contas do 
día 12 de agosto, e pregunta ós voceiros dos grupos municipais se queren precisar algunha cuestión. 
O Sr. Pedreira manifesta que en virtude dos argumentos manifestados na antedita Comisión, o seu 
grupo vaise abster. O Sr. Álvarez Monteserín tamén di que en virtude do entón manifestado, o seu 
grupo vaise abster. 

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

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 
Dª María José Quindimil Suárez. PP 
D. Adolfo Grobas Vázquez  PP 
D. Pedro M. Pedreira Candal.  BNG 
D. Manoel Bello Salvado.  BNG 
 
SECRETARIO : 
D Eladio Bendaña Pardo. 
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“En cumprimento do artigo 201 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 

Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o cal establece que a suxeición o réxime de 
contabilidade pública leva consigo a obrigación de render contas das respectivas operacións, 
calquera que sexa a natureza, o Tribunal de Contas. 

Sometida a Conta Xeral, tal e como esixe o artigo 212 do RDL 2/2004, a Comisión Especial 
de Contas o día doce de agosto de 2008, informada favorablemente pola mesma, sometida a 
información pública xunto co informe da Comisión Especial de Contas, por un período de 15 días, 
e oito máis a efectos de reclamacións, non habendo ningunha reclamación, reparo ou observación 
o respecto. 

 Sendo necesario sometela Conta Xeral unha vez cumpridos os trámites enumerados no 
parágrafo anterior, o Pleno da Corporación, para a súa aprobación,  

 Propoño o Pleno da Corporación a adopción do seguintes acordos: 

 Primeiro.- Aprobar a Conta Xeral desta Entidade correspondente o exercicio económico do 

2007. 

 Segundo.- Render a Conta Xeral da Corporación o Tribunal de Contas e o Consello de 

Contas. 

 En Mesía, a 1 de outubro de 2008.” 
 

 
 Visto que ninguén ten mais que engadir procédese a votación do presente punto da orde do 
día, aprobándose por seis votos a favor dos concelleiros do PsdeG-PSOE e cinco abstencións, tres 
correspondentes ós concelleiros do PP e dous correspondentes ós concelleiros do BNG. 

 
3. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PROPOSTA DOS DÍAS FESTIVOS LOCAIS 

PARA O ANO 2009.  
 

Comeza o Sr. Alcalde dicindo que tradicionalmente o martes de Entroido sempre se pon 
como festivo, variando o segundo festivo entre o día de San Isidro e o de San Antonio, pero 
considerando que en 2.009 San Antonio coincide en sábado ou domingo, proponse o día de San 
Isidro, que é venres. Precisa o Sr. Pedreira Candal que o nome axeitado do santo en galego é o de 
San Cidre, admitindo o Sr. Alcalde a corrección na súa proposta. Manifesta tamén a súa 
conformidade coa proposta o Sr. Álvarez Monteserín. 

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

 
“D. MARIANO IGLESIAS CASTRO, Alcalde - Presidente do Concello de Mesía, tendo en 

conta o escrito da Delegación Provincial da Consellería de Traballo onde se nos require para 
formular proposta aprobada polo Pleno da Corporación na que consten as datas concretas dos dous 
días de festa de carácter retribuído e non recuperable no ámbito deste Concello para o ano 2008. 
 

Propoño o Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
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Primeiro.- Propoñer como días festivos locais para o ano 2008 o martes de Entroido (24 de 
febreiro) e o día de San Cidre (15 de maio). 

 
Segundo.- Darlle traslado do presente acordo a Delegación Provincial da Consellería de 

Traballo. 
 

MESÍA, 1 de outubro de 2008.” 
 

 Visto que ninguén ten mais que engadir procédese a votación do presente punto da orde do 
día aprobándose por unanimidade dos membros presentes da Corporación. 
 
4. APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PARA SUPLEMENTO 
DE CRÉDITO (Expte. SC 01/2008) 
 
Comeza o Sr. Alcalde dicindo que o ano pasado, ó elaborar o Presuposto, contactouse co 

Banco para que informaran do importe do préstamo que ten o Concello, e fíxose un redondeo sobre 
a cantidade comunicada, pero debido ás flutuacións do mercado e da banca, a cantidade 
presupostada quedouse corta, e como se trata dunha partida a que unicamente se imputa este gasto, 
é necesario acordar polo Pleno un suplemento de crédito pola cantidade restante. 

 
O Sr. Pedreira manifesta que non hai problema, pero o noso grupo vaise abster en 

coherencia coa nosa traxectoria en relación co préstamo desde 2.004, xa que vostedes criticaron ó 
PP por contraer o préstamo e cando despois chegaron ó goberno, o mantiveron e o ampliaron. 

 
 Manifesta o Sr. PP que ve lóxica a proposta, e que o seu grupo vai votar a favor. 
 
A continuación o Secretario fai lectura da proposta da que o seu teor literal di: 

 
“Incoado por orde desta Presidencia expediente de modificación de crédito (referencia 

Suplemento de Crédito 01/08), de conformidade co establecido no artigo 37 do R.D. 500/1990, do 
20 de abril, e tralo estudo da proposta formulada e informe de Intervención, esta Presidencia 
somete o Pleno da Corporación o seguinte acordo: 
 

 Primeiro.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito SC 01/08, polo que 
se suplementará crédito na partida orzamentaria 0.31 por importe de 548,50 euros, para 
atender os gastos derivados da liquidación anual de intereses tal e como figura estipulado no 
contrato de préstamo co Banco de Crédito Local asinado o día 20 de xullo do 2004. 

 
 Segundo.- Financialo suplemento de crédito con cargo o Remanente Líquido de Tesourería 
para Gastos Xenerais. 
 
 Terceiro.- 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. 
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Cuarto.- No suposto de que non se presenten reclamacións, o expediente entenderase 
aprobado definitivamente 

 
Mesía, 1 de outubro de 2008” 

 
 Visto que ninguén ten mais que engadir procédese a votación do presente punto da orde do 
día, aprobándose por nove votos a favor, correspondentes ós seis concelleiros do PsdeG-PSOE e os 
tres concelleiros do PP e dúas abstencións, correspondentes ós dous concelleiros do BNG. 
 
5. SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA DA DESAFECTACIÓN DO CEIP DE LANZÁ Ó SERVIZO 
PÚBLICO DE ENSINO PARA DESTINALO Á LOCAL SOCIOCULTURAL.  

 
 Comeza o Sr. Alcalde dicindo que, como vostedes saben, debido ó reducido número de 
nenos do Centro en anos anteriores, as autoridades competentes destinaron ós rapaces a outros 
centros educativos. No ano 2006, desenrolouse no centro o obradoiro de emprego, pero agora sería 
bo, ademais de mantelo, que é a nosa obriga legal, proceder a desafectalo do uso educativo e 
afectalo ó uso sociocultural debido á carencia deste tipo de locais no noso concello, xa que podería 
utilizarse, por exemplo, polas asociacións, como local de ensaio ou para actividades musicais. 
 
 O Sr. Pedreira Candal manifesta que o seu grupo vai votar a favor, xa que si non se pode 
destinar ó uso para o que foi construído, haberá que destinalo a outro fin. Tamén manifesta que 
cónstalle que hai certos rumores acerca de que a Cerámica Verea fixo unha oferta por este local e 
pregúntalle ó Sr. Alcalde que opinión lle merece este tema. 
 
 O Sr. Álvarez Monteserín manifesta que o seu grupo vai votar a favor debido a que parece 
lóxico que, xa que hai que mantelo, poda cando menos utilizarse polos veciños. 
 
 Toma a palabra o Sr. Alcalde e di que non lle consta ningunha proposta nin oferta e que 
ninguén se puxo en contacto co seu equipo de goberno, preguntando a continuación o Sr. Pedreira si 
acaso se trataría co anterior grupo de goberno, ó que resposta o Sr. Alcalde que o descoñece, si ben 
o local, coincido con vostede, ten unha ubicación peculiar. Continúa o Sr. Alcalde dicindo que 
calquera Asociación Veciñal, non só de Lanzá, poderá utilizar o local. 
 

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

“Visto que no inmoble que estivo destinado a Colexio de Educación Infantil e Primaria ata 
o curso escolar 2005-2006, na parroquia de Lanzá, atópanse suprimidas as actividades educativas. 

Vista a disposición adicional decimo quinta da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 
Educación, que dispón, no seu apartado 2: “A conservación, o mantemento e a vixilancia dos 
edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de 
educación especial, corresponderán ó municipio respectivo. Ditos edificios non poderán destinarse 
a outros servizos ou finalidades sen autorización previa da Administración educativa 
correspondente”. 

Considerando a necesidade do concello de dispor dun local axeitado para o desenrolo de 
actividades culturais e sociais, esta Alcaldía propón ó Pleno da Corporación a adopción do 
seguinte acordo: 
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Primeiro: Solicitar á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de 
Galicia a autorización expresa da desafectación ó servizo público de ensino do CEIP de Lanzá 
para destinalo a Local Sociocultural. 

Segundo.- Aprobar a mutación demanial consistente no antedito cambio de destino do 
inmoble, que non altera a súa cualificación xurídica de ben de dominio público, e condicionada á 
autorización expresa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.” 

En Mesía, a 1 de outubro de 2008.” 

 

Visto que ninguén ten mais que engadir procédese a votación do presente punto da orde do 
día, aprobándose por unanimidade dos membros presentes da Corporación. 
 
6. APROBACIÓN DEFINITIVA DA PRÓRROGA DE DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIAS TRIBUTARIAS NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL. 

 
Comeza o Sr. Alcalde dicindo que este é un tema que xa se tratou nun Pleno anterior e agora 

continúase co tramite administrativo correspondente. Con este acordo, ademais, beneficiarase o 
Concello no sentido de que verase incrementado o porcentaxe de entregas a conta. 
 

Manifesta o Sr. Pedreira que o seu grupo vai votar a favor porque entende que se trata de 
competencias que non pode asumir o Concello, e así mesmo é algo que resulta rentable e cómodo 
para o propio Concello, expresando a continuación tamén o Sr. Álvarez Monteserín a súa 
conformidade. 
 

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

“O Concello Pleno en data 5 de abril de 2008 acordou prorrogar ata o 1 de xaneiro de 
2002 as delegacións de competencias en materia tributaria realizadas por este Concello na 
Deputación e que rematarían orixinariamente o 1 de xaneiro de 2012. Esta mesma prórroga 
aplicarase ás delegacións que se acorden dende o día da data ata o 31 de decembro de 2011, 
posibilitando así que se incremente ao 90% o importe das entregas mensuais a conta da 
recadación. 

 Tendo en conta que se abriu un período de información pública de 30 días hábiles contados 
dende a publicación do citado acordo no Boletín Oficial da Provincia, o día 25 de abril de 2008, 
sen que se presentaran alegacións ó mesmo. 

Propoño ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 

 

Único.- Aprobar definitivamente a prórroga das delegacións de competencias en materia 
tributaria realizadas por este Concello na Deputación ata o 1 de xaneiro de 2022 e que remataban 
orixinariamente o 1 de xaneiro de 2012. Esta mesma prórroga aplicarase ás delegacións que se 
acorden dende o día da data ata o 31 de decembro de 2011. 

En Mesía, a 1 de outubro de 2008.” 

  
 Visto que ninguén ten mais que engadir procédese a votación do presente punto da orde do 
día aprobándose por unanimidade dos membros presentes da Corporación. 
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7. MOCIÓNS. MOCIÓN DO PSDG-PSOE SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

RELACIONADAS COA NEGOCIACIÓN SOBRE A REFORMA DA 
MODIFICACIÓN DA FINANCIACIÓN LOCAL 

 
Comeza o Sr. Alcalde dicindo que como xa os portavoces dos grupos teñen no seu poder a 

proposta que se trae neste punto, e sen prexuízo das cuestións que se podan suscitar, quere salientar 
dous puntos, por unha parte, con este acordo trátase de que nos solidarizamos os Concellos coas 
reivindicacións expostas no texto, e por outra, resaltando a importancia da suficiencia financeira e 
autonomía local no respectivo territorio, solicitar que no reparto da participación nos ingresos do 
Estado se teña en conta criterios como o avellentamento, o número de núcleos de poboación e a 
extensión territorial. 

 
Toma a palabra o Sr. Pedreira Candal explicando que o seu grupo vai votar en contra. 

Coincidimos con vostede, pero a moción é do PSOE, e sabemos que hai outra do PP. Esta que se 
trae hoxe é como un canto de sirena, case unha tomadura de pelo en relación co tren de alta 
velocidade. Aquí os concellos reciben 176 euros por habitante, mentres que a media é de 201 euros 
por habitante, pero Galiza ten a metade dos núcleos de poboación do Estado. Esa proposta é unha 
mera declaración de intencións e o BNG quere que o sistema mude para un maior beneficio do noso 
país, xa que no reparto que se propón pondérase negativamente ós Concellos pequenos. O BNG 
propón os seguintes porcentaxes, a superficie, o dez por cento, a poboación, que se pase do setenta e 
cinco  ao sesenta e cinco por cento, o número de núcleos de poboación, o dez por cento, e o esforzo 
fiscal, o quince por cento. O PSOE ten resortes para mudar os criterios de reparto porque ten poder 
lexislativo en Madrid. O punto oito da proposta semella que ven da meseta ou de Madrid, semella 
doutros tempos, provinciana. Así mesmo, cando se fala de Consellos, ¿a qué organismos se está 
referindo?. Nós estamos de acordo con recibir máis diñeiro pero queremos uns criterios de reparto 
máis acordes coas características dos concellos de Galiza. 

 
O Sr. Álvarez Monteserín di que coincide co antedito, que se trata dun brindis ó sol. Hai 

cousas nas que todos coincidimos, pero en Madrid goberna o PSOE pero coido que o único que 
podemos facer e apoiala. 
 
 O Sr. Alcalde contesta que pouco máis ten que facer este Pleno que solidarizarse ou non coa 
proposta, pero, en todo caso, a proposta ven da FEMP, polo que foi a todos os municipios de 
España. En canto ós Consellos, coido que se trata dun organismo de goberno balear. 
 

O Sr. Pedreira Candal manifesta que si o resto de grupos aceptan a modificación da moción 
introducindo os nosos criterios, votaremos a favor da mesma, ó que resposta o Sr. Alcalde que non 
tería ningún problema en incluílo na moción, estando de acordo así mesmo o Sr. Álvarez 
Monteserín. 

 
Tendo en conta o antedito a moción queda redactada do seguinte xeito: 
 
“O pasado 13 de setembro reuniuse o Consello Territorial da FEMP, que representa a 

todas as Federacións Territoriais de Municipios, Provincias, Consellos e Cabidos Insulares, 
aprobando, por UNANIMIDADE, unha Resolución de todos os participantes relacionada coa 
adopción de medidas sobre a negociación da Reforma do Modelo de Financiamento Local. 
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A FEGAMP, nunha referente reunión da súa executiva, e por unanimidade, acordou así 
mesmo que na negociación do novo modelo de financiamento  local deberían ser introducidos os 
criterios de número de entidades singulares de poboación, extensión do territorio e avellentamento 
poboacional na distribución da Participación en Ingresos do Estado, por influír nos custes de 
prestación dos servizos municipais. 
 

Polo que, coa finalidade de asumir e subscribir todas as propostas aprobadas polo Consello 
Territorial da FEMP e pola Comisión Executiva da FEGAMP, o grupo municipal PSdeG - PSOE 
somete á consideración do Pleno esta MOCIÓN, para a aprobación dos seguintes ACORDOS 
 

PRIMERO.- Expresar a firme vontade de apoiar á FEMP durante o proceso de negociación 
que está realizando en representación e defensa dos intereses de todas as entidades locais. 
 

SEGUNDO.- Considerar necesaria a unidade dos municipalistas en torno ás propostas 
presentadas pola FEMP. 
 

TERCEIRO.- Considerar necesario incrementar a proposta de previsións para o exercicio 
orzamentario do ano 2009, presentada polo Ministerio de Economía e Facenda, en aplicación do 
sistema actual de financiamento, en relación á participación dos tributos do Estado polas entidades 
locais, e que se inclúa unha previsión de aumento do financiamento local con cargo aos 
orzamentos do ano 2009. 
 

CUARTO.- Solicitar do Goberno do Estado o compromiso firme de mellorar o 
financiamento local, incorporando recursos adicionais para as Corporacións Locais, ao igual que 
se incluíu na proposta do Ministerio de Economía para as Comunidades Autónomas. 
 

QUINTO.- Reiterar a necesidade de que este proceso de negociación sexa impulsado 
conforme ao calendario e contidos aprobados na Mesa Negociadora Bilateral FEMP-Goberno, 
pechando simultaneamente o acordo de Financiamento Local xunto co das CC.AA. 
 

SEXTO.- Unha vez pechado o acordo de negociación deste proceso, debe formularse a súa 
continuidade nos ámbitos territoriais entre os Gobernos das CC.AA. e os partidos políticos e cada 
unha das Federacións Territoriais, para determinar a participación das Entidades Locais nos 
ingresos das Comunidades Autónomas, para avanzar no proceso da segunda descentralización 
desenvolvendo o pacto local. 
 

SÉTIMO.- Instar ao Goberno da Nación e a todos os partidos políticos representados no 
Parlamento do Estado para acadar de forma inmediata, desde o imprescindible consenso, un 
Acordo de Estado para a aprobación dun novo Estatuto do Goberno Local, onde se recoñeza o 
marco de competencias reais e se respecten os principios básicos e irrenunciables de igualdade, 
equidade, suficiencia financeira e autonomía local en todo o territorio, de Concellos, Deputacións, 
Consellos e Cabidos insulares. 
 

OITAVO.- Instar a que na reforma do modelo de financiamento local, para a distribución 
da participación nos ingresos do Estado, se teñan en conta os seguintes criterios e coa porcentaxe 
que se sinala: 
 

- Superficie: 10% 
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- Número de núcleos de poboación: 10% 
- Poboación: 65% 
 
 
 
- Esforzo fiscal: 15%.” 

 
Visto que ninguén ten mais que engadir procédese a votación do presente punto da orde do 

día aprobándose por unanimidade dos membros presentes da Corporación 
 
8. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS (14/2008 A 21/2008) E DOS DECRETOS DE 

ALCALDÍA (123/2008 A 207/2008). 
 
 
9. DAR CONTA DAS ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DENDE O 17 DE 

XANEIRO ATA O 27 DE MARZO DE 2008. 
 

Comeza o Sr. Alcalde sinalando que dado que os concelleiros xa teñen copia das actas da 
Xunta de Goberno Local así como un listado cun breve 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. 
 

 Sr. Pedreira Candal, portavoz do grupo municipal do BNG, pregunta pola concesión dunha 
licenza en sesión de Xunta de Goberno Local de data 3 de xullo de 2008 relativa á substitución de 
pizarra por tella, en concreto si as normas urbanísticas consideran a pizarra como tipoloxía 
tradicional do noso concello, ou é á tella. Tamén pregunta, en relación coa certificación da Aula de 
Natureza das Brañas, cómo está ese tema, cando se vai a poñer a funcionar e qué se vai facer alí. 
Así mesmo, pide unha aclaración con respecto ás seguintes resolucións e decretos: 

 
- Ampliación de contrato a Dª Mª Carmen Prego Liñares, si se vai dedicar ó albergue ou á 

axuda a domicilio. 
 
- Pago dunha factura de 93 euros, comidas na Casa rural O Castiñeiro, entrevista selección 

persoal. 
 
- Un pago de 580 euros a un letrado, D. Felisindo Balseiro, concepto dilixencias previas, ano 

2006. 
 

 - Un pago de 3.000 euros, en concepto de honorarios, ó Sr. Fernández Montes. 
 

Pola súa banda, o Sr. Álvarez Monteserín, portavoz do grupo municipal do PP, pregunta 
polo tema das Brañas da Valga. 
 

Resposta o Sr. Alcalde, sinalando, en canto ó tema da licenza, que todas as licenzas danse 
cos preceptivos informes técnicos e xurídicos, e neste caso o que se pon é tella, que será a tipoloxía 
tradicional, substituíndo á pizarra. 
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Continúa respostando o Sr. Alcalde que, en relación coa ampliación do contrato de Dª 
Carmen Prego Liñares, esta persoa vai compatibilizar o traballo no albergue de Bruma coa axuda a 
domicilio. Cada vez o Xacobeo demanda máis servizos para o albergue, ademais cambiouse o 
sistema de recepción dos peregrinos, xa que hai que cobrarlles e expedirlles un recibo. Antes esta 
persoa estaba contratada catro horas e agora está oito horas, e se repartirá o incremento entre as 
dúas dedicacións. Ademais as obras feitas alí de saneamento e mellora foron sempre a cargo do 
Concello, o que nos grava economicamente. Os habitantes de Bruma son os máis beneficiados do 
concello na inversión por habitante. 

 
Intervén o Sr. Bello Salvado, e dille ó Sr. Alcalde que non diga que nos supón un gravame. 

O Concello non é unha empresa, e é responsabilidade nosa manter o patrimonio do concello. 
Contesta o Sr. Alcalde dicindo que queda retirada a expresión, trátase de carencias do meu léxico, 
eu agradézollo, que sei que o fai por ben,  pero a parroquia da que falamos ten corenta e cinco 
habitantes e quince casas, e os feitos deste equipo de goberno dan a razón ó que vostede di, 
prestamos servizos, non obtemos beneficios. 

 
Continúa o Sr. Alcalde dicindo que a factura de comidas de 93 euros corresponde a catro 

comidas dos membros dun tribunal de selección de persoal, como anotei na factura, xa que como lle 
parece que como moito, así queda máis xustificado. Esta xente viño a facer as probas pola mañá e 
pola tarde, saído ás dúas e volvendo a entrar ás catro, polo que pareceume procedente levalos a 
comer. A Casa está en Vilasantar. 

 
Continúa o Sr. Alcalde dicindo, en relación co tema das Brañas da Valga, que as obras están 

xa rematadas e virá o vindeiro mércores a inspección técnica do AGADER. Se lles invitará a 
vostedes á inauguración, coido que lles gustará. Trátase do primeiro traballo destas características 
que se fai en Galiza, quizás en España. O que este grupo de goberno quere é dinamizar as 
instalacións, darlles un uso, e que unha vez inauguradas, haxa unha actividade diaria, xa que placas 
hai dous ou tres, pero actividade non hai ningunha e queremos que teña vida, que a visiten os 
colexios. É por iso polo que estamos traballando nun Plan que xa temos bastante avanzado e que 
cando o rematemos darémosllo a vostedes. 

 
Pregunta o Sr. Álvarez Monteserín para cando se prevé a posta en funcionamento, ó que 

resposta o Sr. Alcalde que canto antes, mellor se é en novembro, pero o máis importante é que 
cando estea inaugurado se lle de continuidade. 

Pregunta o Sr. Pedreira Candal que dende que se proxectou a obra, canto se gastou entre o 
goberno anterior e o seu, ó que o Sr. Alcalde resposta que xa se contabilizará e contareillo, pero 
quero subliñar que con este grupo de goberno unicamente se utilizaron recursos de entidades 
supramunicipais destinadas exclusivamente a elo, nunca fondos propios. 

 
Pregunta o Sr. Álvarez Monteserín si o Plan de actividades vaino facer o Concello ou a 

empresa Terranova, ó que o Sr. Alcalde resposta que o Concello, aínda que contemos con eles. 
Verase así mesmo se o xestiona o concello ou se contrata a unha empresa. 

 
Pregunta o Sr. Álvarez Monteserín si o Plan de actividades está cerrado, ó que o Sr. Alcalde 

resposta que aínda non, xa que é un tema complexo. 
 
10. ROGOS E PREGUNTAS. 
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 Pásalle a palabra o Sr. Alcalde ó portavoz do grupo municipal do BNG, o Sr. Pedreira Candal, 
quen manifesta non en primeiro lugar quere facer un rogo. É en relación coa situación económica no 
noso país, que si ben é global, conleva unhas dificultades orzamentarias. Como xeito de solidariedade e 
austeridade propoñemos a conxelación de salarios dos membros electos, Alcalde e concelleiros, como 
se está a facer en concellos do BNG e do PP. En segundo lugar, manifestar que no Concello de 
Cesuras, gobernado por un partido que vostede considera pouco transparente, ou case antidemocrático, 
entereime de que crearon unha comisión de seguimento do Plan urbanístico, así como xuntas de 
portavoces. O seu grupo alardea de transparencia e fai Plenos cada tres meses e a Comisión de Contas 
soamente se reúne unha vez ó ano. Con respecto ó Plan, non temos moita información, e aproveitamos 
agora para preguntarlle polo PXOM. Por último, e en relación coa afición que ten vostede a poñer 
puntos de luz, comentoume xente que non se pode xogar ó tenis porque non hai luz nas pistas, polo que 
lle propoño que poña algún punto de luz máis para que se poida xogar, que os veciños o agradecerían, 
aínda isto non de votos. 
 
 Seguidamente intervén o Sr. Álvarez Monteserín, que pregunta polo PXOM, pola pista da fraga 
en Visantoña, que están arranxando estes días, e pola cuadrilla de incendios. 
 
 Toma a palabra o Sr. Alcalde para contestar en primeiro lugar ó Sr. Pedreira Candal. 
Abstereime de comentar os rogos plantexados por vostede. Así mesmo prégolle que sexa respectuoso e 
teña coa miña persoa o mesmo respecto que ten cos demais, porque si eu lle dera a vostede un trato 
recíproco, non lle ía a resultar agradable. 
 
 En  resposta ó Sr. Álvarez Monteserín, manifestarlle que eu falei con vostede e  co outro 
portavoz e despois nunha conversa a que non viño o portavoz do BNG, conteille que cando tivésemos 
que facer algo en relación co Plan podería incluso constituírse unha Comisión. Estase a facer un 
traballo de campo, estanse delimitando núcleos. Quedan Visantoña e Olas. Unha vez que estea feito, xa 
se falará, e vostede sábeo que eu xa llo dixen.  
 

O Sr. Álvarez Monteserín remata dicindo que non o dubido, e me consta tras esa conversa a súa 
colaboración. 

 
Continúa o Sr. Alcalde dicindo que, en canto ó tema da pista, antes de irse a xente que está 

traballando alí, quedará o asunto solucionado. En canto ó tema de incendios, cando falei con eles xa 
tiñan o organigrama deseñado. Díxenlles que si tiñan a ben instalar unha cuadrilla no noso 
Concello, contaran coa disposición do concello e coa miña propia. 

 
Non habendo máis asuntos que tratar, o Sr. Alcalde - Presidente, sendo as once horas e trinta 

minutos, levanta a sesión, da que eu, Secretario - Interventor, certifico. 
 

 
 


