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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE 

MESÍA CELEBRADA O DÍA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

 

En Mesía, a 10 de novembro de 
2017, sendo as oito horas e trinta 
minutos, na Casa do Concello, 
logo da convocatoria para o 
efecto, reuníronse, en primeira e 
pública convocatoria, os señores 
concelleiros que se relacionan 
na marxe, co obxecto de celebrar 
sesión extraordinaria do Pleno. 

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

 
1. POS+ 2017 ADICIONAL. ACORDOS QUE PROCEDAN. 

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

“PROPOSTA AO PLENO 
 

POS+ 2017 ADICIONAL. ACORDOS QUE PROCEDAN. 
 
“1.- Participar no Plan de provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 

municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017 Adicional 1/2017 da Deputación Provincial da 
Coruña, cuxas bases se coñecen a aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da maior 
achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación  
 
A) Financiamento de pago a provedores: 
 

 Capítulo II Capítulo VI Total 
Maior achega provincial aplicada ao financiamento 
de pago a provedores 

  0 

Subtotal pago a provedores   0 

 

ALCALDE 
D. Mariano Iglesias Castro. 
 
CONCELLEIRO/AS: 
PSdeG-PSOE: 
Dª Pilar Sánchez Ulloa  
D. Gervasio Sánchez Barreiro. 
D. José Pardo Álvarez. 
D. José María Tojo Espiñeira. 
D. José Antonio Calviño Gómez.  
PP: 
D. José Manuel García Sesmonde. 
D. Adolfo Manuel Grobas Vázquez. 
 
Non asisten e se escusan: 
PSdeG-PSOE:  
D. José Fernando García Lesta.  
Dª María Amparo García Pernas.  
D. José Piñeiro Blanco. 
 
SECRETARIO - INTERVENTOR : 
D Eladio Bendaña Pardo. 
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B) Financiamento de todos os investimentos financeiramente sostibles que se solicitan nesta 2ª 
fase do Plan, tanto dos previstos no Plan Complementario como dos novos: 
 
Investimentos financeiramente sostibles que se solicitan nesta 2ª fase 

do Plan Financiamento dos investimentos 

Denominación da obra ou subministración Grupo de programa Deputación Concello Orzamento total 

CAMIÑO MESIA A SOUTELO E OUTROS 453 78.647,88 € 0 € 78.647,88 € 

     
Subtotal investimentos financeiramente sostibles  78.647,88 € 0 € 78.647,88 € 

 
Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ Adicional 
1/2017 que se relacionan nesta táboa. 
 
C) Resumo: 
 

Subtotais Deputación Concello Total 

A.- PAGO A PROVEDORES DESTA 1ª FASE DO PLAN 0 0 0 

B.- INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES A 
INCLUÍR NESTA 2ª FASE DO PLAN 78.647,88 € 0 78.647,88 € 

SUBTOTAL 78.647,88 € 0 78.647,88 € 

IMPORTE DA ACHEGA PROVINCIAL XA APLICADA, DE SER O 
CASO, Nº 1ª FASE DO PLAN 70.030,53 € 0 70.030,53 € 

TOTAL 148.678,41 € 0 148.678,41 € 

 
2.- Declarar que o Concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a 

execución dos investimentos, e que ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións 
administrativas que legalmente sexan necesarias. 
 

3.- Declarar que o concello ten crédito, de ser o caso, que se compromete a incluír no 
orzamento municipal os fondos necesarios, para facer fronte á achega municipal aos investimentos 
incluídos no POS+ Adicional 1/2017, se o concello voluntariamente realiza algunha achega ao seu 
financiamento. 
 

4.- 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. 
 

5.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no 
caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións, achégase o 
detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. 
 

6.- 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 ao 
corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 
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 7.- Facultar expresamente ó alcalde para todo o relacionado coa tramitación e 

xestión do presente acordo e o correspondente expediente. 
 

Mesía, 7 de novembro de 2017.O Alcalde,Asdo. Mariano Iglesias Castro.” 

Manifesta o Sr. Alcalde que, ademais do proxecto novo que hoxe aprobamos, consta 
na proposta o importe de 70.030,53 €, que se corresponde con dous proxectos de trinta e 
cinco mil euros cada un que xa aprobamos no plan anual. De seguido o Sr. Alcalde explica 
brevemente o contido dos proxectos e o trazado dos camiños incluídos nos mesmos. 

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

unanimidade dos concelleiros presentes. 
 

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

Visto e Prace, 
 O alcalde, 


