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DECRETO 279/2008 

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:.............................................................                                        28 de novembro 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, DOS INVESTIMENTOS A INCLUIR NO PLAN DE OBRAS E 

SERVIZOS (POS) 2009, DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA. 
2. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE DE CESIÓN DE USO DE PARCELA Ó 

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR PARA A CONSTRUCCIÓN 
DUN CENTRO DE DÍA.  

 
 

 
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 25 de novembro de 2008. 
 

 
O ALCALDE,      Ante min, O SECRETARIO, 
 
D. Mariano Iglesias Castro.    D. Eladio Bendaña Pardo. 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE MESÍA 
CELEBRADA O DÍA 28 DE NOVEMBRO DE 2008. 

 

En Mesía, a 28 de novembro 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, DOS INVESTIMENTOS A INCLUIR NO PLAN DE 

OBRAS E SERVIZOS (POS) 2009, DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA  
 
O Secretario fai lectura da proposta da que o seu teor literal di: 

 
“DON MARIANO IGLESIAS CASTRO, Alcalde do Concello de Mesía, propoño ó Pleno 

da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 

1º) Aprobar o PLAN DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL 2009, no que se recollen os investimentos que o concello ten 
previsto realizar no Plan de Obras e Servizos 2009, integrado polas seguintes obras e de acordo co 
financiamento que se indica: 
 
Nº Denominación da obra Estado + Deputación Concello Presuposto 

1 CAMIÑO EN GUNDÍN (MESÍA) E OUTROS. 37.907,69 1.995,15 39.902,84

2 PECHE E.T.A.P. EN CASTRO E OUTROS 40.016,43 2.106,13 42.122,56

3 AMPLIACIÓN DE ALMACÉN MUNICIPAL EN BOADO 143.405,48 7.547,66 150.953,14

TOTAIS 221.329,60 11.648,94 232.978,54
 

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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2º) Aprobar os proxectos das obras incluídas nas anualidades 2009 e que se relacionan no 

punto anterior. 
 

3º) Aprobar o Plan complementario do ano 2009, no que se inclúe a obra que de seguido se 
miúda: 
 

Denominación da obra Orzamento 

CAMIÑO DA TORRE A ESTRADA ORDES – LANZÁ (ALBIXOI) E OUTRO 31.207,70

 
4º) Declarar que o Concello dispón dos terreos, augas e servidumes para a execución das 

obras, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que 
legalmente sexan necesarias. 

 
5º) Comprometese o Concello a incluír no orzamento municipal do ano 2009 os fondos 

necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 2009. 
 
6º) Solicitar á Excma. Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da 

contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada si esta 
efectivamente se produce. 

 
7º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde - Presidente para todo o relacionado coa 

tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. 
 

Mesía, a 24 de novembro de 2008. 
 
O ALCALDE, 
D. Mariano Iglesias Castro.” 
 

 Comeza o Sr. Alcalde dicindo que o POS 2009 consta de tres proxectos. Un deles refírese a 
unhas reformas, dotación de vestiarios, e ampliación do almacén municipal de Boado. Pregunta o 
Sr. Pedreira si comprende tamén amañar esteticamente o almacén, ó que resposta o Sr. Alcalde que 
non, que primeiro é o aspecto práctico e logo a estética, e debe priorizarse. Continúa o Sr. Alcalde 
dicindo que o proxecto de peche da ETAP é unha obriga que temos, xa que estrearase nos próximos 
meses e temos que ter coidado en manter privados de acceso os mecanismos de potabilización. En 
canto o proxecto relativo ó camiño en Gundín e outros, trátase de actuacións no aparcadoiro do 
cemiterio e en varios camiños en parroquias. 
 
 Abre o Sr. Alcalde unha quenda de intervencións, pasándolle a palabra ó grupo municipal do 
BNG. Toma a palabra o Sr. Bello Salvado, quen pregunta polo termo “e outros” que ás veces figura 
nos proxectos, ó que resposta o Sr. Alcalde que ponse así cando son actuacións en varios sitios, xa 
que non procede facer unha enumeración de todos os lugares no título do proxecto. Continúa 
dicindo o Sr. Bello que espera que a proposta do seu grupo para o POS deste ano sexa tida en conta 
para o ano que ven. Manifesta o Sr. Alcalde que comparte o interese do proxecto, si ben nesa zona 
fixéronse recentemente actuacións no pavimento e reparacións. 
 
 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 xa que se trata de obras 
importantes e necesarias para o Concello. 
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 De seguido, o Sr Alcalde somete o asunto a votación, quedando aprobado por unanimidade 
dos membros presentes. 
 
 
2. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE DE CESIÓN DE USO DE 

PARCELA Ó CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E 
BENESTAR PARA A CONSTRUCCIÓN DUN CENTRO DE DÍA  
 
O Secretario fai lectura da proposta da que o seu teor literal di: 

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

considerando que o Consorcio da Igualdade e do Benestar, da Xunta de Galicia, comprométese á 
construción dun Centro de Día neste Concello, para o que sería necesario cederlle o uso dunha 
parcela propiedade do Concello. 
 

Considerando que a construción dun Centro de Día neste Concello redundaría de xeito 
evidente e positivo en beneficio dos habitantes do termo municipal. 

 
Visto o expediente tramitado ós efectos da cesión de uso de parte dunha parcela propiedade 

do Concello de Mesía ó Consorcio da Igualdade e do Benestar, da Xunta de Galicia, con destino á 
construción dun Centro de Día. 
 

De conformidade co artigo 110 do Regulamento de Bens das Entidades Locais en relación 
co artigo 47.2.ñ) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, proponse ó 
Pleno adoptar o seguinte acordo: 
 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a cesión gratuita de uso da parte que a continuación se 
describe da parcela 374 do polígono 504 (referencia catastral 15048C504003740000YB), 
cualificada como ben patrimonial propiedade do Concello de Mesía, ó Consorcio Galego de 
Servizos de Igualdade e Benestar con destino á construción dun Centro de Día. 
 

-Superficie a ceder: 2.024,00 m2 
-Superficie en núcleo rural:1.848,00 m2 
-Superficie en solo rústico:184,00 m2 
-Separación ao camiño de titularidade municipal:8 m 
(correspondente coa liña de aliñación) 
-Ancho dende a liña de aliñación: 33 m 
(Ancho en núcleo rural =30 m) 
(Ancho en solo rústico = 3 m) 
-Separación aos lindeiros laterais:6 m 

 
SEGUNDO. Someter o presente acordo a trámite de información pública mediante 

inserción de anuncio no Boletín Oficial da Provincia por un prazo de quince días para que se 
presenten as alegacións ou suxestións que se estimen oportunas. 
 

TERCERO. Transcorrido o prazo de información pública sen presentarse alegacións ou 
suxestións, o expediente de cesión entenderase aprobado definitivamente. En caso de presentarse, 
resolveranse polo Pleno. 
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MESÍA, a 24 de novembro de 2008. 
 
O ALCALDE, 
D. Mariano Iglesias Castro.” 

 
Comeza o Sr. Alcalde dicindo que o Consorcio vainos construír un Centro de Día sobre 

parte da parcela que xa se comprou este ano con este fin, e temos que adoptar, para continuar co 
expediente, este acordo de cesión. Manifesta o Sr. Álvarez Monteserín que coida que se vai licitar a 
obra nos primeiros meses de 2009, segundo manifestou o Vicepresidente da Xunta. Pregunta a 
continuación o Sr. Pedreira Candal en qué tipo de solo está ubicada a parcela, contestando o Sr. 
Alcalde que en solo de núcleo rural. 

 
 De seguido, o Sr Alcalde somete o asunto a votación, quedando aprobado por unanimidade 
dos membros presentes. 
  

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

 
 


