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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE MESÍA
CELEBRADA O DÍA 23 DE DECEMBRO DE 2013.
ALCALDE
D. Mariano Iglesias Castro.
CONCELLEIRO/AS:
PSdeG-PSOE:
D. Antonio Quindimil García.
D. Gervasio Sánchez Barreiro.
D. Iván Méndez García.
Dª Pilar Sánchez Ulloa.
D. José María Tojo Espiñeira.
PP:
D. Severino Álvarez Monteserín.
Dª María José Quindimil Suárez.
BNG:
D. José Manuel Raposo López.
Non asisten e se excusan:
D. José Fernando García Lesta.
Dª María Amparo García Pernas.
SECRETARIO - INTERVENTOR :
D Eladio Bendaña Pardo.

1.

En Mesía, a 23 de decembro de
2013, 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:

APROBACIÓN DA ACTA CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA O DÍA 4 DE OUTUBRO DE 2013.

Abre a sesión o Sr. Alcalde preguntando se por parte dos concelleiros se quere facer
algunha aclaración do borrador da acta correspondente á sesión sinalada no epígrafe.
Non habendo pronunciamentos ó respecto, sometese a votación a aprobación da
mesma, adoptándose o acordo por unanimidade dos membros presentes.
2.

FIXACIÓN CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN DO TERCEIRO
TRIMESTRE, EN APLICACIÓN DO ESTABLECIDO NA LEI 15/2010, DE
MODIFICACIÓN DA LEI 3/2004, POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE
LOITA CONTRA A MOROSIDADE NAS OPERACIÓNS COMERCIAIS.

O Sr. Alcalde manifesta que xa saben que ponse a súa disposición este informe, que
recolle uns estadillos que resultan do programa informático de contabilidade, no que se
pon de manifesto que neste último trimestre non existen obrigas pendentes de pago de
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máis de tres meses nin se aboaron intereses de demora. Non sei se queren facer algunha
consideración ó respecto.
Non habendo máis intervencións, pásase ó seguinte punto da orde do día.

3.

ACORDO PARA A CREACIÓN E DELEGACIÓN DA XESTIÓN
ADMINISTRACIÓN DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO.

E

O Sr. Alcalde da conta da súa proposta, da que o seu teor literal di:
“PROPOSTA Ó PLENO

ACORDO PARA A CREACIÓN E DELEGACIÓN DA XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN DA
SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO
Visto o Convenio marco de colaboración para o uso compartido da sede electrónica da Diputación
Provincial da Coruña polos concellos da provincia e o Acordo de encomenda de xestión entre o
Concello e a Deputación Provincial da Coruña para tramitar as solicitudes de certificados
electrónicos, propoño ó Pleno do concello de Mesía, a adopción dos seguintes:
ACORDO:
1. A creación da sede electrónica do concello de Mesía, de titularidade municipal, cuxo enderezo
electrónico de referencia será: sede.concellodemesia.es configurándose como unha subsede da
sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña (sede.dicoruna.es) e que estará accesible
para a cidadanía directamente a través do seu enderezo ou a través do enderezo desta última.
2. A delegación da xestión e administración da sede electrónica municipal e para tal fin, a
adhesión ao convenio marco de colaboración aprobado polo Pleno da Deputación Provincial da
Coruña, na sesión plenaria ordinaria celebrada o vinte e oito de outubro de dous mil once, para a
utilización compartida da súa sede electrónica e cuxo texto se recolle máis adiante.
3. Realizar todas as actuacións que resulten necesarias no ámbito das competencias municipais
para dar cumprimento aos compromisos asumidos no devandito convenio e, en particular, adoptar
o acordo de encomenda de xestión entre o concello e a Deputación Provincial da Coruña para
tramitar as solicitudes de certificados electrónicos de empregado público, selo e sede electrónica,
que resulta necesario para a aplicación do convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de
Galicia e a Fegamp para o desenvolvemento da administración electrónica nas entidades locais da
Comunidade Autónoma de Galicia e cuxo texto se recolle máis adiante.
4. Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia.
MESÍA, 19 de decembro de 2013.

O alcalde,

Asdo./Mariano Iglesias Castro.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA O USO COMPARTIDO DA SEDE
ELECTRÓNICA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA POLOS CONCELLOS DA
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PROVINCIA E PARA A XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN DAS SEDES ELECTRÓNICAS
MUNICIPAIS
<<Localidade>>, <<día>> de <<mes >> de <<ano>>
REUNIDOS
Dunha parte, D. Diego Calvo Pouso, que actúa en nome e representación da Deputación
Provincial da Coruña en virtude das competencias atribuídas pola Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local.
E doutra, D/D.ª <<nome e apelidos do alcalde/alcaldesa>>, alcalde/alcaldesa do Concello de
<<municipio>>, que actúa en nome e representación do concello, en virtude das competencias
atribuídas igualmente pola Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
Ambas as dúas partes, recoñécense a capacidade legal e competencia necesarias para formalizar o
presente convenio,
EXPOÑEN
Primeiro.- Que a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos
públicos, creou o concepto de «sede electrónica», xustificado pola «necesidade de definir
claramente a «sede» administrativa electrónica coa que se establecen as relacións, promovendo un
réxime de identificación, autenticación, contido mínimo, protección xurídica, accesibilidade,
dispoñibilidade e responsabilidade». O artigo 10.1 da mesma lei define a sede electrónica como
«aquela dirección electrónica dispoñible para os cidadáns a través de redes de telecomunicacións
cuxa titularidade, xestión e administración corresponde a unha administración pública, órgano ou
entidade administrativa no exercicio das súas competencias». O apartado 3 do mesmo artigo
establece que «cada administración pública determinará as condicións e instrumentos de creación
das sedes electrónicas».
Segundo.- Que por acordo plenario, do 29 de abril de 2011, publicado definitivamente no Boletín
Oficial da Provincia nº 162 - xoves, 25 de agosto de 2011, creou a sede electrónica da Deputación
Provincial da Coruña, cuxo ámbito de aplicación é a totalidade da administración da Deputación
provincial, no artigo 14 apartado 4. desta sinálase que estenderá o seu ámbito aos organismos
públicos e outras entidades locais que se determinen nos convenios de colaboración que, no seu
caso, subscriba a Deputación Provincial da Coruña cos titulares dos organismos públicos e
entidades locais.
Terceiro.- Que ambas as dúas partes consideran que interesa no presente caso relacionarse coa
cidadanía a través dunha sede electrónica compartida, tanto por razóns de economía como de
eficacia, por canto a entidade local ou o organismo público beneficiaranse da experiencia e
infraestrutura da Deputación Provincial da Coruña para este tipo de instrumentos.
Ambas as dúas partes están interesadas en procurar a mellor e máis económica prestación de
servizos electrónicos aos cidadáns, dando con iso plena satisfacción aos principios e dereitos
contidos na Lei 11/2007, do 22 de xuño, formalízase o presente convenio conforme as seguintes
CLÁUSULAS
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PRIMEIRA. Obxecto.- Constitúe o obxecto do presente convenio formalizar a utilización
compartida por ambas as dúas partes da sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña, co
obxectivo de dar vía a través dela á xestión e servizos que competen ao concello de
<<municipio>>, no ámbito da administración electrónica.
SEGUNDA. Ámbito de aplicación.- O alcance da xestión e servizos da competencia do concello de
<<municipio>>, a prestar a través da sede electrónica compartida pola Deputación Provincial da
Coruña, referirase en exclusiva aos de relación coa cidadanía, conforme a definición dada no
anexo da Lei 11/2007, do 22 de xuño, apartado h), sempre que se trate de xestión ou servizos de
obrigatoria prestación a través dunha sede
electrónica. A inclusión de calquera tipo de xestión ou servizo distinto dos anteriores deberá
suxeitarse á regra sobre inclusión de contidos adicionais establecida no presente convenio.
TERCEIRA. Características da integración.- A xestión e servizos do concello prestaranse na sede
electrónica do concello <<sede.”dominio concello”>> que se integrará na sede electrónica da
Deputación Provincial da Coruña (sede.dicoruna.es) constituíndo a sede electrónica municipal
unha subsede desta.
CUARTA. Obrigas das partes para aplicar o convenio.
1. Para aplicar o presente convenio, o concello de <<municipio>>, comprométese a:
Manter permanentemente actualizados os contidos municipais específicos da sede electrónica do
concello con plena aplicación das normas que rexen para ela e, moi especialmente, as que se
refiren aos dereitos dos cidadáns contidos no artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño.
Respectar na súa integridade os criterios e políticas aprobados para a sede electrónica da
Deputación Provincial da Coruña na súa norma de creación (Ordenanza de administración
electrónica da Deputación Provincial da Coruña) que constituirá a normativa de referencia.
Asumir a responsabilidade como titular da xestión e dos servizos da súa competencia postos ao
dispor da cidadanía.
Designar un representante permanente único, e un substituto deste, para a relación permanente cos
responsables da sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña, para os efectos do seu
mantemento e resolución de problemas, con facultades suficientes para a toma de decisións nesta
materia.
2. Pola súa banda, a Deputación Provincial da Coruña comprométese a:
Manter permanentemente actualizados os contidos comúns das sedes municipais na da sede
electrónica provincial con plena aplicación das normas que rexen para ela e, moi especialmente, as
que se refiren aos dereitos da cidadanía contida no artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño
Manter de forma permanentemente dispoñible para os cidadáns o acceso á xestión e servizos
correspondentes ao concello de <<municipio>>, incluídos na sede electrónica da Deputación
Provincial da Coruña
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Asumir a responsabilidade que lle compete por razón da titularidade e a xestión tecnolóxica da
sede provincial.
Achegar a infraestrutura técnica e organizativa necesaria para a execución do convenio.
Comunicar urxentemente ao concello, a través do seu representante, cantas incidencias puidesen
xurdir e, de forma moi especial, as que puidesen comportar a interrupción dos servizos.
Proporcionar aos responsables designados polo concello a formación e o asesoramento precisos
para o mantemento permanente dos seus contidos específicos.
Actualizar tecnoloxicamente os sistemas, de acordo co estado da técnica.
Aplicar criterios estritos de seguridade, conformes ao que establece o Esquema Nacional de
Seguridade, con aplicación da normativa sobre protección de datos de carácter persoal contida en
Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD) e na
súa normativa de desenvolvemento.
Designar un interlocutor único para os efectos da relación operativa co concello asinante.
QUINTA. Inclusión de contidos fóra do ámbito do convenio.- A utilización da sede electrónica
compartida para incluír contidos, xestións ou servizos, que non sexan os estritamente pertencentes
ao ámbito deste convenio conforme ao acordado na cláusula segunda, requirirá o previo informe
favorable da Deputación Provincial da Coruña, que terá en conta a adecuación dos contidos
adicionais, os medios dispoñibles e os criterios adoptados en supostos similares en relación coa
mesma sede.
SEXTA. Custo.- O uso das infraestruturas que a Deputación provincial pon ao dispor do concello
para a prestación dos servizos recollidos no presente convenio non suporá custo ningún para o
concello e, en particular, o uso dos certificados e sinaturas electrónicas que sexan precisos sempre
que a súa obtención se realice en virtude do convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de
Galicia e a Fegamp para o desenvolvemento da administración electrónica nas entidades locais da
Comunidade Autónoma de Galicia.
SÉTIMA. Prazo de duración.- O presente convenio terá unha duración de 4 anos, renovándose
automaticamente por igual período se non se produce denuncia deste por calquera das partes.
OITAVA. Revisión e comisión de seguimento.- Por pedimento de calquera das partes, poderá
crearse unha comisión paritaria para o exame, seguimento, coordinación e, no seu caso, proposta
de modificación do convenio.
NOVENA. Resolución de incidencias.- As partes comprométense a resolver de mutuo acordo as
incidencias que puidesen xurdir na súa interpretación e cumprimento.
DÉCIMA. Publicación.- O presente convenio, en aplicación do principio de publicidade oficial
establecido no artigo 10.3 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, será obxecto de publicación no «Boletín
Oficial da Provincia» mediante resolución da Presidencia da Deputación Provincial da Coruña,
sen prexuízo da súa divulgación a través da propia sede electrónica da Deputación Provincial da
Coruña.
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E en proba de conformidade, ambas as partes subscriben o presente convenio no lugar e data
indicados no encabezamento.
O/A Alcalde/Alcaldesa-Presidente/a do
<<CONCELLO>>

O Presidente da Deputación
Provincial da Coruña

Asdo <<NOME E APELIDOS ALCALDE>>

Asdo. D. Diego Calvo Pouso

ACORDO DE ENCOMENDA DE XESTIÓN ENTRE O <<CONCELLO>> E A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA PARA TRAMITAR AS SOLICITUDES DE CERTIFICADOS
ELECTRÓNICOS DE EMPREGADO PÚBLICO, SELO E SEDE ELECTRÓNICA
<<Localidade>>, <<día>> de <<mes >> de <<ano>>
REUNIDOS
Dunha parte, o Iltmo. Sr. D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial da Coruña,
que actúa na súa representación
E doutra parte, o/a Sr./ Sra. D./Dª <<NOME E APELIDOS ALCALDE/ALCALDESA>>,
alcalde/alcaldesa do <<CONCELLO>>, que actúa en nome e representación deste.
As partes recoñécense mutuamente plena competencia e capacidade para subscribir a presente
encomenda de xestión e
MANIFESTAN
1.- O 13 de xullo de 2010 a Xunta de Galicia asinou coa Federación Galega de Municipios e
Provincias (en diante a FEGAMP) un convenio de colaboración para o desenvolvemento da
administración electrónica nas entidades locais (en diante EE.LL.) da Comunidade Autónoma de
Galicia. Este convenio favorece un novo modelo de relación entre as administracións públicas
galegas e define un catálogo de servizos que permitirán impulsar a administración electrónica na
EE.LL. de Galicia que se adhiran ao convenio.
2.- O 29 de setembro de 2010, a Xunta de Galicia asinou un contrato coa Fábrica Nacional de
Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda (en diante FNMT-RCM) cuxo obxecto é a prestación dos
servizos técnicos, administrativos e de seguridade necesarios
para garantir a validez e eficacia da emisión e recepción de comunicacións e documentos
electrónicos no ámbito da Xunta de Galicia e de, entre outros organismos, os concellos e as
Deputacións provinciais.
3.- O 14 de decembro de 2010 tras a reunión da Comisión de Seguimento do convenio de
colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP para o desenvolvemento da administración
electrónica (en diante o convenio) acórdase incluír no seu catálogo de servizos, aqueles que abarca
o contrato coa FNMT-RCM. Os concellos e Deputacións provinciais adheridas ao convenio
poderán consumir os servizos incluídos no contrato coa FNMT-RCM.
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4.- O 26 de abril de 2011 o presidente da Deputación Provincial da Coruña aprobou a súa
adhesión ao convenio, que foi asinada posteriormente con data do de 2 de maio de 2011.
5.- Do mesmo xeito, o <<CONCELLO>>, aprobou a través do/a <<órgano competente
concello>> a súa adhesión ao convenio, asinada posteriormente con data <<Data sinatura
adhesión concello>>. Ambas as institucións están no ámbito de aplicación do convenio e poderán
acceder aos servizos do contrato coa FNMT-RCM.
6.- Na Declaración de Prácticas de Certificación da FNMT-RCM cítase expresamente que os
certificados do ámbito da Lei 11/2007 os emiten a FNMT-RCM por conta da Administración
pública correspondente á que a FNMT-RCM presta os servizos técnicos, administrativos e de
seguridade necesarios como prestador de servizos de certificación, polo que os usuarios
destinatarios son o persoal da Administración Pública do Reino de España, ben sexa dun órgano,
organismo, entidade da administración xeral, autonómica ou local do Estado.
Aínda que a administración titular do certificado e/ou o responsable da Oficina de Rexistro teñen a
obriga de “non realizar rexistros ou tramitar solicitudes de persoal que preste os seus servizos
nunha entidade diferente á que representa como Oficina de Rexistro”, a mesma Declaración
recolle a posibilidade de crear “Oficinas de Rexistro centralizadas ou de convenios entre
administracións para efectuar rexistros”.
7.- En ocasións existe unha limitación de determinados concellos e outras entidades locais para
constituír e manter ao día a infraestrutura de rexistro e solicitude do certificados tipo AP para o
persoal ao seu servizo, así como os de sede e selo electrónico, pero a normativa vixente en materia
de réxime local atribúelles ás Deputacións provinciais un labor de coordinación moi favorable
para a extensión do uso dos certificados deste tipo, polo que é factible que as Deputacións
provinciais poidan constituírse como un Rexistro delegado de certificados AP: persoal, selo e sede
electrónica para as administracións locais do seu territorio, o que se instrumentaría mediante unha
encomenda.
8.- A devandita Lei 11/2007 non impide, nin limita, a actividade de rexistro por parte dos
prestadores de servizos de certificación (sobre todo no caso da FNMT-RCM, na súa condición de
organismo público), senón que fomenta a interoperabilidade entre as diferentes AA.PP. Así, o
artigo 13.3, cita que as AA.PP poderán utilizar os seguintes sistemas para a súa identificación
electrónica e para a autenticación dos documentos electrónicos que produzan: … “d) Intercambio
electrónico de datos en contornas cerradas de comunicación, conforme ao especificamente
acordado entre as partes.” A regulación deste sistema detállase no artigo 20:
“Artigo 20. Intercambio electrónico de datos en contornas cerradas de comunicación.
1. Os documentos electrónicos transmitidos en contornas cerradas de comunicacións establecidos
entre administracións públicas, órganos e entidades de dereito público, serán considerados válidos
para os efectos de autenticación e identificación dos emisores e receptores nas condicións
establecidas no presente artigo.
2. Cando os participantes nas comunicacións pertenzan a unha mesma Administración pública,
esta determinará as condicións e garantías polas que se rexerá que, polo menos, comprenderá a
relación de emisores e receptores autorizados e a natureza dos datos que se han intercambiar.

CONCELLO DE MESIA
15685 XANCEDA

C.I.F.: P-1504800 B

(A CORUÑA)

Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69

3. Cando os participantes pertenzan a distintas administracións, as condicións e garantías citadas
no apartado anterior estableceranse mediante convenio.
4. En todo caso deberá garantirse a seguridade da contorna cerrada de comunicacións e a
protección dos datos que se transmitan.”
Pola súa banda, no capítulo I, do título IV, desta norma determínase o marco institucional de
cooperación en materia de administración electrónica, baseado no Comité Sectorial de
Administración Electrónica, nos Esquemas Nacionais de Interoperabilidade e de Seguridade e nas
redes de comunicacións das administracións públicas españolas.
Neste último caso, o artigo 43 desta mesma lei expresa:
“A Administración xeral do Estado, as Administracións autonómicas e as entidades que integran a
Administración local, así como os consorcios ou outras entidades de cooperación constituídos para
tales efectos por estas, adoptarán as medidas necesarias e incorporarán nos seus respectivos
ámbitos as tecnoloxías precisas para posibilitar a interconexión das súas redes co fin de crear
unha rede de comunicacións que interconecte os sistemas de información das Administracións
públicas españolas e permita o intercambio de información e servizos entre elas, así como a
interconexión coas redes das institucións da Unión Europea e doutros Estados membros.”
Esta regulación supón o recoñecemento legal da comunicación entre distintas administracións por
medio de redes telemáticas, así como a súa validez para todos os efectos, sempre que se garanta a
seguridade e integridade da contorna cerrada de comunicación e a protección dos datos remitidos.
9.- Considerando moi favorable, para a extensión do uso dos certificados deste tipo entre as
administracións locais da provincia da Coruña, que a Deputación Provincial da Coruña exerza as
súas competencias de asistenta técnica a estas, permitindo, a xestión da tramitación por conta dos
citados concellos de certificados electrónicos dos citados na Lei 11/2007 e recollidos no presente
acordo.
As partes intervenientes, na representación e coas facultades que os seus respectivos cargos lles
confiren, recoñécense reciprocamente capacidade e lexitimación para asinar o presente acordo, de
conformidade co artigo 15 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, LRXPAC, formalizándoo sobre a
base das seguintes
CONDICIÓNS
Primeira. O obxecto do presente acordo é que o <<CONCELLO>> lle atribúa á Deputación
Provincial da Coruña, a encomenda da tramitación, por conta e en nome do <<CONCELLO>>,
de solicitudes de emisión, suspensión e revogación de certificados electrónicos. As peticións serán
dirixidas á FNMT-RCM na súa condición de prestador de servizos de certificación. Os certificados
serán os da Lei 11/2007: de persoal ao servizo da administración, de sede electrónica e de
actuación administrativa automatizada (selo electrónico), que se expidan a nome do
<<CONCELLO>>.
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Segunda.- En ningún caso, a Deputación da Coruña se considerará a administración titular do
certificado, respectando a súa titularidade a nome do <<CONCELLO>>, e os datos consignados
na petición.
Terceira: A petición de certificados, do ámbito da Lei 11/2007 antes citados, por parte do
<<CONCELLO>> á Deputación da Coruña, realizarase a través da sede electrónica da
Deputación (sede.dicoruna.es), sempre que cumpran os Esquemas Nacionais de Interoperabilidade
e Seguridade, sen que sexa necesaria a comparecencia física do persoal do <<CONCELLO>>
ante a oficina de rexistro da Deputación. A constatación da personalidade e demais datos esixidos,
presumirase polo feito da petición realizada polo persoal competente do <<CONCELLO>> a
través das redes citadas, polo que poderán realizar tamén as peticións en papel mediante o envío á
Deputación dos documentos públicos administrativos correspondentes por parte do
<<CONCELLO>>.
Na petición do <<CONCELLO>> constatarase a vontade de que sexa emitido, suspendido ou
revogado o certificado de que se trate e identificarase nominalmente de forma conxunta á persoa
titular do posto de traballo ou cargo que exerce, ao <<CONCELLO>> e ao órgano ou unidade na
que preste servizo, tal e como consten na petición que realice o propio <<CONCELLO>>, todo iso
nos formatos establecidos pola FNMT-RCM.
Cuarta: A petición de expedición deste tipo de certificados dirixirase por parte do
<<CONCELLO>> ao responsable das operacións de rexistro (ROR) da Deputación Provincial da
Coruña a través do trámite electrónico disposto para o efecto na sede electrónica da Deputación
ou mediante o envío da documentación en papel. Unha vez validada, por parte da Deputación
Provincial da Coruña, a petición de certificados realizada polo <<CONCELLO>>, a Deputación,
a través da súa ‘ROR’, solicitará á FNMT-RCM a emisión dos certificados correspondentes
mediante a aplicación de rexistro proporcionada pola FNMT-RCM. Co mesmo procedemento
poderá solicitar a suspensión ou revogación dos certificados. A Deputación só poderá solicitar a
suspensión ou revogación deste tipo de certificados no caso de que o suposto estea recollido na Lei
59/2003, de sinatura electrónica, normas de desenvolvemento ou na DPC da FNMT-RCM.
Os sistemas, técnicas e aplicacións que se van utilizar no intercambio de información,
especificaranse nos procedementos de rexistro proporcionados pola FNMT-RCM á Deputación,
que trasladará aos empregados do <<CONCELLO>> para realizar as peticións de certificados.
Para iniciar o procedemento e tramitar de forma segura as peticións de certificados, unha copia
auténtica desta encomenda será remitida, pola Deputación á Xunta de Galicia como asinante do
contrato coa FNMT-RCM, xunto cos datos identificativos dos responsables de ambas as dúas
administracións (os do <<CONCELLO>>, que realizarán as peticións de rexistro á Deputación, e
os desta no caso de que aínda non lle conste á FNMT-RCM). A Xunta de Galicia remitirá a copia
da encomenda xunto cos datos identificativos dos representantes á FNMT-RCM para que lle conste
tal acordo e co fin de dar de alta no Sistema de Rexistro do Departamento CERES desta entidade e
xestionar os permisos correspondentes. Non é posible iniciar a alta no sistema de rexistro se non se
ten constancia da entrega da citada copia auténtica desta encomenda xunto cos datos antes
referidos.
Quinta: A petición de emisión, suspensión ou revogación destes certificados á Deputación
realizaraa o persoal delegado competente do <<CONCELLO>>, utilizando para iso o seu
certificado persoal clase 2, o de empregado público ou o DNIelectrónico.
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Sexta: A Deputación da Coruña asesorará en todo momento o persoal do <<CONCELLO>>
durante o proceso de petición e solicitude do certificado, así como no seu uso e custodias seguras,
proporcionándolle a formación adecuada para iso. Pola súa vez, a FNMT-RCM resolverá as
incidencias e consultas correspondentes á Xunta de Galicia e á Deputación polas canles existentes.
Sétima: O <<CONCELLO>> e a Deputación serán os únicos responsables das peticións e
solicitudes de emisión, suspensión ou revogación dos certificados electrónicos ás deputacións,
respondendo da veracidade dos datos consignados e da vontade do <<CONCELLO>> de que sexa
emitido, suspendido ou revogado un certificado AP (Lei 11/2007).
Oitava: Financiamento. O presente acordo non comporta obrigacións económicas para as partes,
por afectar a cuestións organizativas das administracións intervenientes. Novena: O presente
acordo terá unha duración de 4 anos renovándose automaticamente por igual período se non se
produce a súa denuncia por calquera das partes, sen prexuízo da facultade das partes para
subscribir un novo. No entanto, o presente acordo quedará extinguido cando se extinga a adhesión
do <<CONCELLO>> ao convenio coa Xunta de Galicia.
E en proba de conformidade con canto antecede, asínase o presente acordo en exemplar triplicado
e para un só efecto, no lugar e data arriba indicados.
O/A Alcalde/Alcaldesa-Presidente/a do
<<CONCELLO>>

O Presidente da Deputación Provincial
da Coruña

Asdo.<<NOME E APELIDOS ALCALDE>> Asdo. D. Diego Calvo Pouso”
Manifesta o Sr. Alcalde que o presente acordo consiste na creación dunha sede
electrónica, de tal xeito que calquera persoa pode, durante os trescentos sesenta e cinco
días do ano e as vinte e catro horas do día, rexistrar un documento neste concello. Estase a
implantar en todos os concellos. Terá unha vixencia de catro anos. É importante porque xa
compartimos programas de todo tipo coa Deputación, como o da contabilidade ou o do
Padrón. A creación desta sede non implica que todo o procedemento se faga
telematicamente, senón que se imprimará a documento e se lle dará o curso ordinario. Así
mesmo deberá dotarse de persoal coa correspondente firma electrónica.
Non habendo máis intervencións, sométese o asunto a votación, co seguinte
resultado: unanimidade dos concelleiros presentes.
4.

APROBACIÓN
INICIAL
DA
MODIFICACIÓN
DA
ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO
CONCELLO DE MESÍA.
O Sr. Alcalde da conta da súa proposta, da que o seu teor literal di:
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“PROPOSTA AO PLENO
APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE MESÍA.

Visto o DECRETO 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais
para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se
determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo
publicado no Diario Oficial de Galicia núm. 182 o día 24 de setembro de 2013.
Visto que o dito decreto lle da unha nova redacción aos artigos 14.2, 59 e 61 do Decreto 99/2012,
do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.
Visto que este concello dispón da Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar do Concello
de Mesía aprobada inicialmente o día 5 de outubro de 2013 polo Concello Pleno, e publicado o seu
texto definitivo no Boletín Oficial da Provincia núm. 231, de data 4 de decembro de 2013.
Resultando preciso adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar ao
establecido nos mencionados artigos, proponse ao Pleno a aprobación dos seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar a modificación do artigo 4.1 e 4.2. da Ordenanza reguladora do servizo de

axuda no fogar do Concello de Mesía, do xeito que, de seguido, se sinala:
“1. De conformidade coa valoración técnica realizada en cada caso polos servizos sociais, no marco do servizo
de axuda no fogar poderán prestarse os seguintes tipos de atención de carácter básico:
a. Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria, tales como:
I.
Asistencia para levantarse e deitarse.
II.
Tarefas de coidado e hixiene persoal, así como para vestirse.
III.
Control do réxime alimentario e axuda, se é o caso, para alimentarse.
IV.
Supervisión, cando proceda, das rutinas de administración de medicamentos
prescritas por facultativos.
V.
Apoio para cambios posturais, mobilizacións, orientación espacio-temporal.
VI.
Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.
VII.
Outras tarefas para favorecer a atención integral da persoa usuaria.
b. Acompañamento persoal na realización doutras actividades complementarias:
I.
Seguimento das intervencións realizadas polo sistema sanitario.
II.
Apoio en trámites urxentes de carácter administrativo, xudicial e similares.
c. Atención das necesidades de carácter doméstico e da vivenda, tales como:
I.
Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.
II.
Compra de alimentos e outros produtos de uso común.
III.
Preparación de alimentos.
IV.
Lavado e coidado de pezas de vestir, así como do enxoval doméstico.
V.
Apoio á unidade familiar
VI.
Coidados e mantemento básico da vivenda.
Este tipo de atención poderá ser facilitado en parte, se é o caso, por programas específicos de lavandaría ou
alimentación a domicilio.
d. Atencións de carácter psicosocial e educativo: intervencións técnico-profesionais formativas e de
apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, á afectividade, á convivencia e á integración na
comunidade así como á mellora da estruturación familiar.
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2. Con carácter complementario, unha vez garantizado o nivel básico de atención, o servizo de axuda no fogar
poderá incorporar, entre outros, as seguintes actuacións e servizos:
a. Actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos saudables.
b. Servizo de préstamo de axudas técnicas para persoas en situacións de dependencia ou
dependencia temporal. Para estes efectos enténdese por axuda técnica calquera produto,
dispositivo, equipamento, instrumento, tecnoloxía ou software, fabricado especialmente ou
dispoñible no mercado, para previr, compensar, controlar, mitigar ou neutralizar deficiencias
ou limitacións na actividade e restricións na participación social das persoas.
c. Prestación de atención a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e
similares.
d. Adaptación funcionais do fogar
e. Servizo de podoloxía.
f. Servizo de fisioterapia.”
Segundo.- Aprobar a modificación do artigo 12.2. da Ordenanza reguladora do servizo de axuda

no fogar do Concello de Mesía, do xeito que, de seguido, se sinala:
“2. O persoal que presta atención directa nos domicilios das persoas usuarias estará formado por
auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de prestar o servizo a persoas en situación de
dependencia valorada, deberán estar en posesión do título de Técnico en Atención a Persoas en
Situación de Dependencia ou equivalente, regulado no Real Decreto 1593/2011, do 4 de novembro,
ou en posesión do certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no
domicilio ou equivalente, regulado no Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, polo que se
establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e á
comunidade.”
Terceiro.- Aprobar a modificación do artigo 16.1. da Ordenanza reguladora do servizo de axuda no

fogar do Concello de Mesía, do xeito que, de seguido, se sinala:
“1. A capacidade económica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoñecido de
atención, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase de acordo coas normas de valoración
contidas no capítulo II do título III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a
carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en
situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no
financiamento do seu custo, observándose as normas de aplicación á materia, vixentes en cada
momento, polo órgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.”
Cuarto.- Aprobar a modificación do artigo 18 da Ordenanza reguladora do servizo de axuda no

fogar do Concello de Mesía, do xeito que, de seguido, se sinala:
“1. No caso de que a capacidade económica da persoas usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas
dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido sexa igual ou inferior ao indicador publico de
rendas a efectos múltiples (IPREM), quedara exenta da obriga de participar no custo do servizo.
2. Nos demais supostos, aplicaranse a seguinte táboa, na cal se expresa o copagamento en termos de
porcentaxe sobre a capacidade económica da persoa usuaria e en función da intensidade do servizo asignado:
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Grao I

Grao II

Grao III

Capacidade económica
(referida ó IPREM) ata

<=20 h.

<=45 h.

<=70 h.

100%
115%
125%
150%
175%
200%
215%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
> 500%

0%
4,52%
5,41%
5,55%
5,65%
5,72%
5,81%
6,03%
6,24%
6,42%
6,54%
6,63%
6,70%
6,76%

0%
9,61%
11,50%
11,79%
12,00%
12,16%
12,34%
12,82%
13,26%
13,63%
13,90%
14,09%
14,25%
14,36%

0%
14,70%
17,58%
18,03%
18,35%
18,60%
18,87%
19,61%
20,29%
20,85%
21,25%
21,55%
21,79%
21,97%

3. Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atención co número
de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilización do SAF con outro
servizo ou prestación do catálogo as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores á
cantidade expresada en cada columna da táboa anterior para o grao e nivel correspondente, a cantidade a
pagar será minorada proporcionalmente á diminución das horas efectivas de servizo.
4. En ningún caso, o importe da participación económica que deberá ingresar a persoa beneficiaria en
concepto de copagamento, poderá exceder o 90% do custo do servizo, determinado en termos de prezo/hora.
5. No caso das atencións e servizos complementarios do nivel básico do servizo de axuda no fogar, prestados
ás persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido, para os efectos de facer efectiva a obriga
de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a seguinte táboa, na cal se expresa
a súa participación en termos de porcentaxe sobre a capacidade económica da persoa usuaria e en función da
intensidade e do tipo de atención ou servizo asignado:
% Capacidade
económica
(referencia ao
IPREM) ata

Adaptacións
funcionais do
fogar,
podoloxía e
fisioterapia

100,00 %
115,00%
125,00 %
150,00 %
175,00%
200,00 %
215,00%
250,00 %
300,00 %
350,00 %
400,00 %
>400,00 %

0,00%
5,98%
7,15%
7,34%
7,47%
7,57%
7,68%
7,98%
8,25%
8,48%
8,65%
8,77%

Grao I
Actividades de
acompañamento,
socialización e
desenvolvemento de
hábitos saudables
<=15

12,87%
13,10%
13,39%
13,52%
13,61%
13,76%
13,83%
13,96%
14,06%
14,16%
14,35%
14,48%

Servizo de
préstamo de
axudas
técnicas

Adaptacións
funcionais do
fogar, podoloxía e
fisioterapia

13,76%
14,00%
14,31%
14,44%
14,54%
14,70%
14,78%
14,91%
15,02%
15,13%
15,33%
15,48%

0,00%
10,56%
12,63%
12,95%
13,18%
13,36%
13,56%
14,09%
14,57%
14,98%
15,27%
15,48%

Grao II
Actividades de
acompañamento,
socialización e
desenvolvemento de
hábitos saudables
<=28

22,73%
23,12%
23,64%
23,87%
24,03%
24,29%
24,42%
24,64%
24,82%
25,00%
25,33%
25,57%

Servizo de
préstamo de
axudas
técnicas

Adaptacións
funcionais do
fogar, podoloxía e
fisioterapia

24,29%
24,71%
25,26%
25,50%
25,67%
25,96%
26,09%
26,33%
26,52%
26,72%
27,06%
27,32%

0,00%
16,50%
19,73%
20,24%
20,60%
20,87%
21,18%
22,01%
22,77%
23,40%
23,85%
24,19%

Grao III
Actividades de
acompañamento,
socialización e
desenvolvemento de
hábitos saudables
<=45

35,51%
36,13%
36,94%
37,29%
37,54%
37,96%
38,16%
38,50%
38,78%
39,07%
39,57%
39,95%

Servizo de
préstamo de
axudas
técnicas

37,95%
38,61%
39,47%
39,85%
40,12%
40,56%
40,77%
41,14%
41,44%
41,74%
42,29%
42,69%

Quinto.- De conformidade co artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local, proceder ao trámite de información pública dos anteditos acordos polo prazo de
trinta días hábiles contados a partir do seguinte ao 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.
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Sexto.- Se os interesados presentasen reclamacións ou suxestións, serán resoltas polo Pleno. No
caso de que non se presentasen reclamacións ou suxestións, entenderase definitivamente adoptado
os acordos ata entón provisionais, procedéndose á publicación do texto íntegro da Ordenanza
aprobada no Boletín Oficial da Provincia.
Mesía, 18 de decembro de 2013.O alcalde, Mariano Iglesias Castro”
Manifesta o Sr. Alcalde que recentemente aprobamos xa unha ordenanza nesta
materia incluíndo unhas modificacións que esixía a Xunta de Galicia. Por decreto de 5 de
setembro deste ano a Xunta volve a introducir modificacións que son de obrigado
cumprimento para os concellos, o que obriga a que novamente modificamos a ordenanza.
En síntese, trátase de que antes os grados estaban divididos en diversos niveis. Agora
desaparecen os niveis, que hai que unificar. O custo ven determinado polo grado, e a
Xunta fixo unha media dos niveis, de tal xeito que parece que para os nosos administrados
o custo mantense.
Non habendo máis intervencións, sométese o asunto a votación, co seguinte
resultado: unanimidade dos concelleiros presentes.
5.

POS 2014. ACORDOS QUE PROCEDAN.
O Sr. Alcalde da conta da súa proposta, da que o seu teor literal di:
“PROPOSTA Ó PLENO
POS 2014. ACORDOS QUE PROCEDAN.

1.- Aprobar o Plan de provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (POS) 2014, cuxas bases se coñecen a aceptan na súa totalidade, no que se recollen os
obras que o Concello ten previsto realizar, ou a dedicación ao financiamento dos gastos correntes do
exercicio 2014, e de acordo co financiamento que se indica:
A) Realización de obras:
Denominación da obra
CAMIÑO EN AMIL E OUTROS

Deputación

Concello

Presuposto total

52.059,69 €

0€

52.059,69 €

CAMIÑO DO MARUZO A FONTEFRÍA (CUMBRAOS) E OUTROS

48.151,59 €

0€

48.151,59 €

CAMIÑO DA VILA A LÍMITE CONCELLO DE VILASANTAR
(CASTRO) E OUTROS

48.174,24 €

0€

48.174,24 €

148.385,52 €

0€

148.385,52 €

SUBTOTAL OBRAS

táboa.

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2014 e que se relacionan nesta
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B) Financiamento de gastos correntes:
Deputación
Achega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes

75.908,94 €

SUBTOTAL GASTO CORRENTE E AMORTIZACIÓN DÉBEDA

75.908,94 €

C) Resumo:
Denominación da obra
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL GASTOS CORRENTES
TOTAL

Deputación

Concello

Presuposto total

148.385,52 €

0€

148.385,52 €

75.908,94 €

0€

75.908,94 €

224.294,46 €

0€

224.294,46 €

2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2014 no que se inclúen as obras que a
continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos:
Denominación da obra
SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS EN VARIOS PUNTOS DO CONCELLO

Presuposto
68.807,26 €

3.- Declarar que o Concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a
execución das obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas
que legalmente sexan necesarias.
4.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2014 os fondos
necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 2014 se a
houbera.
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da
contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada si esta prodúcese
efectivamente.
6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras
administracións públicas para o financiamento do investimento ou, no caso de que existan axudas
ou subvencións concorrentes doutras administracións para a súa execución, achégase o detalle de
cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.
7.- Autorizase 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 ao corrente
nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
8.- Facultar expresamente ó alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do
presente acordo e o correspondente expediente.
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En Mesía, 17 de decembro de 2013. O alcalde Asdo./Mariano Iglesias Castro”
Manifesta o Sr. Alcalde que este ano correspondían a este concello 224.294,46€, coa
posibilidade de destinar ata o 60% a gasto corrente. O equipo de goberno decidiu destinar
148.385,52€ a inversión e 75.908,94€ a gasto corrente, un 77% e un 33% respectivamente.
Increméntase a cantidade destinada a obras respecto do ano pasado. Debe terse en conta
ademais que, a pesar de dedicar o 33% a gasto corrente, cando se traia o orzamento verán
vostedes que se destinan recursos propios tamén a inversión. O que sucede é que o POS
obriga a planificar, e si xorden imprevistos ou outras prioridades o cambio de proxecto é
unha tramitación moi engorrosa, mentres que si deixamos no orzamento unha partida
xenérica para realizar actuacións, por exemplo, na infraestrutura viaria, dispoñemos
dunha maior capacidade de manobra.
As actuacións incluídas no POS son as seguintes: “Camiño en Amil e outros”, por
importe de 52.059,69 €, que inclúe oito camiños, tres en Mesía, tres en Olas e dous en
Bascoi, “Camiño do Maruzo a Fontefría (Cumbraos) e outros” por importe de 48.151,59 €,
e “Camiño da Vila a límite concello de Vilasantar (Castro) e outros”, que inclúe cinco
camiños, por importe de 48.174,24 €.
O Sr. Alcalde pasa a palabra aos voceiros dos grupos municipais.
Manifesta o Sr. Raposo que vaise abster.
Manifesta o Sr. Álvarez que seguro que hai outras necesidades pero fiámonos do
seu bo criterio, polo que imos a votar a favor. Manifesta o Sr. Alcalde que agradece a súa
colaboración e, en corresponsabilidade, si o seu grupo quere presentar algunha necesidade
que estimen oportuna, será analizada por este equipo de goberno.
Non habendo máis intervencións, sométese o asunto a votación, co seguinte
resultado: oito votos a favor, seis correspondentes aos concelleiros presentes do PSdeGPSOE, e dous correspondentes aos concelleiros do PP, e unha abstención, correspondente
ao concelleiro do BNG.
6.

MOCIÓN DE ADHESIÓN Ó MANIFESTO DO 25 DE NOVEMBRO - DÍA CONTRA A
VIOLENCIA DE XÉNERO DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA
COMARCA DE ORDES.

Todos os concelleiros de Mesía desexan adherirse ao manifesto do 25 de novembro,
día contra a violencia de xénero, da mancomunidade de municipios da comarca de Ordes,
a través da moción que se presenta, e da que o seu teor literal di:
“Queremos dedicarlle un tempo a un problema que afecta á sociedade en todas as partes do
mundo: a violencia de xénero É un vello problema que aínda está lonxe de solucionarse.
Sabemos que é un problema complexo, causado por diferentes motivos. Moitas veces está
ocultado e non é totalmente comprendido. Na busca de solucións debemos participar todas as
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persoas e institucións: non é un problema que afecta só ás mulleres vítimas de violencia de xénero,
senón a todo o conxunto da sociedade. Ningunha sociedade pode permitir que no seu interior exista
unha violencia sistemática, que moita xente pasa por alto; ou peor aínda, que a acepta como algo
inevitable ou incluso positivo
Para rematar coa violencia non só debemos poñer a nosa atención nas mulleres
maltratadas. Non podemos esquecer que detrás de cada muller maltratada hai un maltratador. Esa
vítima leva a peor parte, pero o maltratador causa dano a todo o que o rodea: as fillas e fillos, o
resto da familia, as amistades, o entorno próximo e toda a sociedade en xeral. Non existe ningunha
xustificación para a violencia de xénero, e é unha tarefa de todos e todas que ninguén a xustifique
nin a disculpe.
Os datos desta realidade son preocupantes:
- Só en España 696 mulleres foron asasinadas na última década por 696 homes.
- 33 destas mulleres eran galegas.
- Máis da metade tiñan entre 21 e 40 anos.
- A violencia de xénero, tanto nas vítimas como nos maltratadores, non distingue de idade,
profesión, nivel de estudos…
Esta institución quere poñerse do lado correcto, do lado da defensa dos dereitos e da dignidade
das persoas. Non permitiremos que no noso ámbito de actuación haxa lugar para que a violencia
atope un refuxio ou un ánimo. Nin tan sequera un silencio que acabaría sendo cómplice. A nosa voz
é tan necesaria como todas as demais, e debe dicir ben alto e claro que estamos en contra da
violencia en calquera das súas formas.”
Non habendo máis intervencións, sométese o asunto a votación, co seguinte
resultado: unanimidade dos concelleiros presentes.
7.

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.
8.

DAR CONTA DOS DECRETOS DE ALCALDÍA (317/2013 a 446/2013).

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.
Non habendo intervencións, pasa o Sr. Alcalde ó seguinte punto da orde do día
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DAR CONTA DAS ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DAS SESIÓNS
CELEBRADAS OS DÍAS 26 DE SETEMBRO, 10 E 24 DE OUTUBRO, 7, 14, 21 E
26 DE NOVEMBRO DE 2013.

Manifesta o Sr. Alcalde que, dado que os concelleiros xa teñen copia das actas da
Xunta de Goberno Local, dálles a palabra ós portavoces dos distintos grupos políticos
municipais para que soliciten as aclaración que estimen convenientes.
Non manifestando nada ó respecto ningún concelleiro, pasa o Sr. Alcalde ó seguinte
punto da orde do día.
10.

ROGOS E PREGUNTAS.

Pregunta o Sr. Raposo polo Centro de día, respostando o Sr. Alcalde que o concello
adquiriu unha parcela cunha subvención, coido que da Deputación, e fixemos a
tramitación que nos correspondía, presentándose o proxecto ante o Consorcio para a súa
execución, pero estamos pendentes de que o propio Consorcio e a Consellería
correspondente estimen realizar a inversión no noso concello, xa que nós non temos
capacidade para facela.
Non habendo máis intervencións nin asuntos que tratar, o Sr. Alcalde, sendo as
catorce horas e corenta minutos, levanta a sesión, da que eu, Secretario – Interventor,
certifico.
Visto e Prace,

