
CONCELLO DE MESIA  (A CORUÑA) 
15685 XANCEDA    C.I.F.: P-1504800 B    Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69 

 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE MESÍA 

CELEBRADA O DÍA 2 DE DECEMBRO DE 2016 
 

En Mesía, a 2 de decembro de 
2016, sendo as trece 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 DA ACTA CORRESPONDENTE Á SESIÓN CELEBRADA O 

DÍA 7 DE OUTUBRO DE 2016. 
 
 

 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. ADHESIÓN A ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS. 
 
 

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

 “ADHESIÓN Á ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS  
 

ALCALDE 
D. Mariano Iglesias Castro. 
 
CONCELLEIRO/AS: 
PSdeG-PSOE: 
Dª Pilar Sánchez Ulloa. 
D. Gervasio Sánchez Barreiro. 
D. José Pardo Álvarez. 
D. José Fernando García Lesta.  
Dª María Amparo García Pernas.  
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 excusan: 
PSdeG-PSOE:  
D. José Piñeiro Blanco. 
 
SECRETARIO - INTERVENTOR : 
D Eladio Bendaña Pardo. 
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Don Mariano Iglesias Castro, Alcalde do Concello de Mesía,  

 
Visto o artigo 2.6. da Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de 

asociación e da Disposición adicional quinta da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, nos que se recoñece o dereito das entidades locais a constituír asociacións. 
 

Visto que este concello ten intención de formar parte dunha asociación de municipios para a 
promoción do desenvolvemento do turismo no Camiño Inglés de Santiago de Compostela, xunto cos 
municipios de Cabanas, Paderne, Oroso, Abegondo, Neda, Miño, Betanzos, Pontedeume, Carral, 
Ordes, Culleredo, Cambre, Fene, Narón, Santiago de Compostela, Ferrol e A Coruña. 
 

Vista a acta, de data 05.07.2016, da reunión celebrada en Carral entre os representantes de 
ditos concellos na que se consensuou unha proposta de estatutos para a constitución da asociación 
como fase previa á aprobación dos estatutos por cada concello, establecendo tamén a estrutura de 
cotas a aportar por cada municipio en función da súa poboación correspondendo a Mesía unha cota 
anual de 500,00 euros.  
 

De conformidade co disposto nos artigos 22.2.b) e 47.2.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das bases do réxime local, PROPOÑO ao Pleno da Corporación, a adopción dos 
seguintes ACORDOS: 
 

Primeiro.- Manifestar a vontade do Concello de Mesía de adhesión á asociación de concellos 
para a promoción do desenvolvemento turístico do Camiño Inglés de Santiago de Compostela, xunto 
cos concellos de Cabanas, Paderne, Oroso, Abegondo, Neda, Miño, Betanzos, Pontedeume, Carral, 
Ordes, Culleredo, Cambre, Fene, Narón, Santiago de Compostela, Ferrol e A Coruña. 
 

Segundo.- Aprobar a proposta de estatutos para a constitución e funcionamento da dita 
asociación de concellos e expresar a vontade de concorrer á Asemblea que os aprobe definitivamente.  
 
 Terceiro.- Designar a concelleira dona Pilar Sánchez Ulloa como representante titular da 
Corporación na Asemblea e na constitución da futura asociación e a don Mariano Iglesias Castro, 
Alcalde do Concello de Mesía, como suplente. 
 

ESTATUTOS 
ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS 

 
 

CAPÍTULO I 
DA ASOCIACIÓN EN XERAL 

 
Artigo 1º.-  

1. Constitúese unha asociación sen ánimo de lucro das previstas na Lei orgánica 1/2002, do 22 
de marzo, reguladora do dereito de asociación, e tendo en consideración a Disposición Adicional 
quinta da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e demais 
disposicións legais. A asociación ten a seguinte denominación: “ASOCIACIÓN DE 
CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS” 
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2.- A asociación rexerase polos ditos estatutos, pola Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo e pola 
demais lexislación existente en materia de asociacións que lle sexa aplicable. 

 
Artigo 2º.-  

1. A asociación terá sede rotatoria entre os concellos membros. Estará emprazada no municipio 
no que o seu alcalde ocupe a presidencia.  

 
2. No momento de constitución o domicilio principal da asociación radicará na localidade de 
Carral, na Casa da Cultura, rúa de Paleo, nº 17, C.P. 15175, provincia da Coruña e teléfono 
981672580. 

 
Artigo 3º.- A asociación, en funcións dos seus fins e do emprazamento do seu domicilio social, 
exercerá fundamentalmente as súas actividades no ámbito territorial da provincia da Coruña. 
 
Artigo 4º.-  

1.- A asociación constitúese por tempo indefinido e só se disolverá, conforme a estes estatutos, 
pola vontade dos asociados expresada en asemblea xeral extraordinaria ou polas causas 
previstas na lexislación vixente. 

 
2.- A asociación nace sen patrimonio propio e aterase no seu réxime económico ás seguintes 
premisas: 

a. Terá un carácter non lucrativo. 
b. Para o cumprimento dos seus fins a Asociación contará cun orzamento formado por 

achegas anuais dos seus membros. 
c. Todos os seus ingresos aplicaranse aos fins que constitúen o obxecto desta asociación, sen 

que caiba en ningún caso a súa repartición entre os asociados, nin a súa cesión gratuíta a 
persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo. 

d. O seu patrimonio será independente do dos seus asociados. 
e. Os beneficios obtidos pola asociación, derivados do exercicio de actividades económicas, 

incluídas as prestacións de servizos, deberán destinarse exclusivamente ao cumprimento 
dos seus fins, sen que caiba en ningún caso a súa repartición entre asociados, nin a súa 
cesión gratuíta a persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo. 

f. Anualmente a xunta directiva presentará á asemblea unha memoria económica do 
exercicio xa rematado, xunto cos xustificantes de gasto que deberán ser de valor legal. 
Esta memoria deberá ser aprobada pola asemblea de socios. 

g. Para a contratación de servizos ou investimentos, a asociación estará suxeita á lexislación 
vixente de Contratos do Sector Público. 

 
3. A asociación rexerase segundo os principios democráticos contidos no marco da Constitución 

e o resto do ordenamento xurídico. 
 
Artigo 5º.-  

1. Son fins principais da asociación: 
a. Promover o desenvolvemento turístico dos concellos do Camiño Inglés, achegando a 

cooperación destas institucións locais e contando co apoio da Deputación Provincial, da 
Comunidade Autónoma, a Administración  do Estado e mancomunidades ou outra 
forma de agrupación de concellos afectados polo Camiño Inglés. 
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b. Promover a defensa e mellora do patrimonio natural e histórico-artístico do Camiño 

Inglés. 
c. Planificar e desenvolver iniciativas de desenvolvemento sostible do territorio do Camiño 

Inglés. 
d. Canalizar a promoción turística do Camiño Inglés, así como a elaboración de programas 

turísticos e medioambientais. 
e. Ofrecer o apoio necesario aos peregrinos que transitan polo roteiro xacobeo do Camiño 

Inglés. 
f. Desenvolver relacións de reciprocidade entre os concellos e territorios, fomentado e 

propoñendo iniciativas concretas que favorezan incrementos do movemento turístico, a 
implantación nos mercados nacionais e internacionais e a identidade de conxunto do 
territorio entre as grandes rutas viaxeiras do mundo. 

g. Incluír este proxecto no marco dos programas da Unión Europea e/ou doutras 
institucións, destinados a axudar a novas iniciativas que potencien os destinos turísticos 
europeos e que precisen da súa presentación de forma conxunta e coordinada. 

h. Planificar actuacións turísticas e de difusión de imaxe conxunta, que se corresponda cos 
intereses dos membros desta Asociación. 

i. Participar e colaborar activamente cos plans da Deputación Provincial, da Comunidade 
Autónoma e da Administración do Estado neste territorio. 

j. Representar aos concellos do Camiño Inglés en cantos proxectos, convenios, acordos ou 
similares de carácter público ou privado se orienten ao cumprimento destes obxectivos e 
fins. 

k. Procurar a unión de iniciativas que en materia de desenvolvemento e promoción do 
Camiño Inglés leven a cabo outros organismos públicos e privados. 

l. Fomentar o contacto e relación con outras entidades de natureza análoga que teñen entre 
os seus fins a promoción e defensa das diversas variantes do Camiño de Santiago. 

 
2. Para levar a cabo os seus fins a asociación poderá: 

a. Establecer as estruturas orgánicas e administrativas pertinentes. 
b. Facilitar o intercambio de información sobre temas relacionados co Camiño Inglés nos 

concellos membros. 
c. Constituír os servizos de asesoramento e asistencia para os seus membros. 
d. Dirixirse aos poderes públicos e intervir con carácter consultivo, no seu caso, na 

formulación da normativa legal que afecte aos seus municipios. 
e. Organizar e participar en reunións, seminarios e congresos. 
f. Promover publicacións e documentos nas materias propias das súas competencias. 
g. Realizar calquera outra actividade con suxeición á lexislación vixente. 
h. Planificar e executar programas anuais en directa relación coa súa finalidade e 

obxectivos. 
 

 
CAPÍTULO II 

DOS ASOCIADOS 
 
Artigo 6º.- 

1.  Poderán formar parte da asociación todos os concellos polos que transcorra o percorrido 
xacobeo do Camiño Inglés. O acordo de integración deberá ser adoptado polo órgano competente 
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da corporación interesada, no que se expresará a súa vontade de adhesión e cumprimento dos 
presentes estatutos. 

 
2. A alta será solicitada polo alcalde ou presidente da Corporación mediante escrito dirixido ao 
Presidente da asociación, quen dará conta á asemblea xeral, que acordará acceder ou non á 
admisión. 

 
3. Calquera membro pode separarse previo acordo plenario da Corporación correspondente. 
Dita separación fornecerá efectos a partir da toma de coñecemento da asemblea xeral. 

 
4. O membro que, por calquera causa, deixase de pertencer á asociación, acharase suxeito ao 
cumprimento dos compromisos e obrigacións contraídas. 

 
Artigo 7º.- Dereitos dos membros da asociación: 

a. Asistir con voz e voto ás asembleas e reunións que se celebren. 
b. Ser candidatos aos cargos dos órganos de goberno. 
c. Participar nas áreas da asociación. 
d. Ter acceso aos arquivos, rexistros e documentos. 
e. Ter coñecemento da execución do orzamento. 
f. Solicitar ao presidente reunir á asemblea xeral, segundo os casos, cando estimen que os seus 

dereitos foron vulnerados, sen prexuízo da impugnación de acordos e poidan formular 
segundo a lexislación vixente. 

 
Artigo 8º.- Obrigas dos socios da asociación: 

a. Cumprir os presentes estatutos e os acordos válidos da asociación e os seus órganos de 
goberno. 

b. Pagar as cotas regulamentarias e as achegas extraordinarias que, no seu caso, puidesen 
establecerse. 

c. Velar pola consecución dos fins propostos, cumprindo con exactitude as disposicións 
estatutarias e os regulamentos. 

 
Artigo 9º. A condición de socio alterarase por algún dos seguintes motivos: 

a. Por acordo da corporación correspondente, segundo o disposto no artigo 6.3. 
b. Por deber máis dunha cota, perderase o dereito de voto nos órganos da asociación. Así 

mesmo, ningún concello con cotas pendentes poderá ser membro da xunta directiva. 
c. Os concellos que están neste suposto, verán reducida a súa presenza nas accións 

promocionais que a asociación desenvolva, así como nos materiais editados pola mesma 
durante ese período. 

d. Perderase a condición de socio da asociación, por falta de pagamento de 3 cotas ou máis, 
cando unha vez realizado o requirimento, pasasen máis de tres meses sen o pago das cotas 
debidas. 

 
Artigo 10º.- Membro amigo 

1. Poderán participar na asociación os denominados Membro Amigo que serán entidades 
públicas ou privadas que teñan entre os seus obxectivos o desenvolvemento, defensa e 
promoción do Camiño Inglés. 
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2. A condición de Membro Amigo supón que pode participar nas reunións e asembleas da 

asociación con voz pero sen voto, non poderá formar parte dos órganos de goberno e non ten 
a obriga do pagamento de cotas. 

3. Para obter a condición de Membro Amigo a entidade ou organismo interesado deberá 
solicitar á presidencia a admisión argumentando o seu vencello co Camiño Inglés. Será a 
asemblea xeral a que acorde acceder ou non á admisión. 
 

 
CAPÍTULO III 

DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN 
 

Artigo 11º.- Os órganos de goberno da asociación son os seguintes: 
- Asemblea xeral onde están representados todos os socios. 
- Xunta directiva, que é o órgano do goberno da asociación e está formada polo presidente, un 

vicepresidente, un secretario, un tesoureiro e tres vogais. 
 
Cada vogal representará aos seguintes treitos do Camiño Inglés e será escollido entre eles: 

- Treito Ferrol-Bruma (Mesía): Ferrol, Narón, Neda, Fene, Cabanas, Pontedeume, Miño, 
Paderne e Betanzos. 

- Treito A Coruña-Bruma (Mesía): A Coruña, Culleredo, Cambre, Carral e Abegondo. 
- Treito Bruma (Mesía)-Santiago de Compostela: Mesía, Ordes, Oroso e Santiago de 

Compostela. 
 
Artigo 12º.- A asemblea é o órgano soberano da asociación e está formada por todos os 
representantes das Corporacións asociadas, cargo que recaerá nas persoas que estas designen de 
conformidade coa súa normativa. 
 
Artigo 13º.- Son competencias da asemblea xeral: 

a. Aprobar a modificación dos estatutos 
b. Aprobar o plan de actuacións da asociación 
c. Aprobar os orzamentos e contas xerais, así como o regulamento de réxime interno 
d. Aprobar as cotas ordinarias e achegas económicas extraordinarias 
e. Disolver a asociación 
f. Establecer a estrutura organizativa 
g. Aplicar o réxime disciplinario e sancionador nos supostos previstos nos Estatutos e 

Regulamento Interno que os desenvolven. 
h. Aprobar a admisión de novos socios e membros amigo. 

 
Artigo 14º.-  

1. As sesións que celebre a asemblea xeral poderán ser ordinarias e extraordinarias. 
2. A asemblea reunirase con carácter ordinario polo menos unha vez ao ano, sendo convocada 

polo Presidente cun mínimo de sete días de antelación á data de celebración da mesma. 
3. A asemblea reunirase con carácter extraordinario cantas veces sexa necesario, sendo 

convocada pola presidencia ou a petición dun terzo dos socios. A convocatoria farase coa 
mesma antelación prevista no apartado anterior. 
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4. As asembleas xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente 

constituídas en primeira convocatoria cando concorran a ela dous terzos dos asociados con 
dereito a voto; en segunda convocatoria, que se celebrará polo menos media hora máis tarde 
da primeira, quedará constituída a asemblea sempre que asistan o presidente e polo menos 
un terzo dos socios, coa excepción regulada no artigo 25 para a modificación de estatutos. 
Exercerá a secretaría tanto da Asemblea Xeral como das reunións da xunta directiva a 
persoa que ostente a xerencia da Oficina Técnica de Xestión podendo o presidente auxiliarse, 
cando a xerencia corresponda a persoa distinta e se o considera necesario polo secretario 
xeral do concello que preside ou técnico en quen delegue. 

 
Artigo 15º.- Tanto para a asemblea ordinaria, como para a extraordinaria, a convocatoria haberá de 
facerse por escrito, expresando o lugar, o día e a hora de celebración da mesma. 
 
Acompañarase á convocatoria a Orde do Día, comprensivo dos asuntos para tratar, debéndose 
incluír naquel, necesariamente, calquera tema que estando dentro dos fins desta asociación, fose 
expresamente solicitado polo menos por un terzo dos membros. 
 
Artigo 16º.- Os acordos adoptaranse por maioría. En caso de empate, decidirá o voto de calidade do 
presidente. 
 
Será necesario maioría cualificada das persoas presentes ou representadas, que resultará cando os 
votos afirmativos superen a metade destas, para: 

a. Nomeamento das xuntas directivas e administradores 
b. Acordo para constituír unha federación de asociacións ou integrarse nelas 
c. Disposición ou alleamento de bens integrantes do inmobilizado 
d. Modificación de estatutos 
e. Destitución do presidente 
f. Disolución da entidade 

 
Artigo 17º.- As Asembleas estarán presididas polo presidente, asistido do secretario, quen levantará 
acta da sesión, na que se reflectirán as propostas e resolucións adoptadas. 
 
Artigo 18º.- A presidencia da asociación será elixida entre os concellos que desexen ostentala e 
ratificada pola asemblea xeral. O vicepresidente, o secretario, o tesoureiro e os tres vogais que 
completan a xunta directiva tamén serán elixidos entre os asociados que se postulen. No caso de que 
non exista o número de concellos necesario para postularse para a xunta directiva, elixiranse entre 
aqueles concellos que aínda non ocuparan postos directivos. 
 
A vicepresidencia substituirá á presidencia en caso de ausencia e en casos concretos poderá recibir a 
delegación do exercicio das súas competencias. 
 
Artigo 19º.-  
 1. A duración do mandato do presidente será de dous (2) anos. 
 2. Calquera dos membros da Xunta Directiva cesarán nos seus cargos  polas  seguintes 
causas:  

a. Por dimisión, comunicada por escrito á asemblea 
b. Por perda da condición de membro da asociación 
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c. Por destitución mediante acordo da asemblea xeral en sesión extraordinaria, 

convocada a este só efecto, en tanto se celebre a seguinte asemblea xeral. Será 
necesario o voto da maioría absoluta dos asistentes. 

 
Artigo 20º.- O presidente da asociación serao tamén da asemblea, e terá as seguintes atribucións: 

a. Representar á asociación 
b. Tutelar a Oficina Técnica de Xestión 
c. Convocar e presidir as sesións da asemblea xeral, con voz, voto e voto de calidade 
d. Ordenar e autorizar pagos 
e. Asinar en nome da asociación cantos documentos públicos e privados sexan precisos 

para percibir calquera tipo de subvención, achegas derivadas de convenios e toda 
clase de cantidades e cobros por calquera concepto das Administracións Públicas e 
dos organismos delas dependentes ou doutras entidades, públicas ou non e para iso 
asinar os documentos públicos e privados que sexan precisos ou convenientes en 
nome da asemblea. 

 
 

Capítulo IV  
 DOUTROS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN 

 
 
Artigo 21º.- A xunta directiva terá as seguintes atribucións: 

a. A aprobación do programa de traballo e proxectos da asociación 
b. A fixación e execución do orzamento tendo en conta as liñas marcadas pola asemblea 

xeral, segundo os recursos económicos dos que se dispoña. 
c. O nomeamento dunha Comisión Revisora de Contas que examine os balances 

económicos-financeiros e inventario dos bens da asociación e dea parte á asemblea 
xeral. 

d. Executar os acordos da asemblea xeral 
e. Decidir sobre cuestións reservadas á asemblea xeral en caso de extrema urxencia, 

debendo ser ratificadas ditas resolucións posteriormente pola asemblea xeral na 
seguinte sesión que celebre 

f. Velar polo bo funcionamento da asociación. 
g. As competencias que o presidente ou a asemblea xeral deleguen nela. 

 
A duración do mandato dos membros de xunta directiva será de dous (2) anos, podendo seren 
reelixidos pola asemblea xeral seguindo os criterios do Título V art. 18 dos presentes estatutos. 

 
 
Artigo 22º.- Secretaría e Tesourería 

1. Son funcións da secretaría: 
a. A función de xefatura dos servizos administrativos da Asociación. 
b. Custodiar e levar ao día toda a documentación, arquivos e rexistros da asociación. 
c. Levantar actas dos acordos chegados na asemblea xeral e a xunta directiva. 

 
2. Son funcións da Tesoureiría: 

a. Custodiar os fondos da asociación e levar en orde a contabilidade. 
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b. Dar cumprimento ás ordes de pagamento que expida o presidente. 
c. Confeccionar os orzamentos anuais, os estados de contas e os balances da asociación. 

 
Artigo 23º.- A asociación poderá dispor dunha Oficina Técnica de Xestión asumindo as 
responsabilidades como órgano de xestión. 
 

1. A Oficina Técnica de Xestión, dependerá directamente da xerencia, de  conformidade coas 
directrices marcadas pola Presidencia, e establécese  con orde a desenvolver coa maior eficacia 
técnica e profesional os  obxectivos da asociación. De carácter eminentemente profesional 
 haberá de resolver, planificar e executar os programas anuais. As  funcións da Oficina 
Técnica de Xestión, incluídas as de xerencia, serán  desempeñadas por persoal ou órganos 
técnicos vinculados ás  corporacións das que forman a xunta directiva da asociación ou por 
 persoal contratado pola Asociación. 

 
2. Son funcións da xerencia en virtude dos acordos previos, sen  menoscabo das que lle 

fosen encargadas pola presidencia, as seguintes:  
a. Asistencia técnica á presidencia e coordinación xeral dos proxectos e das accións da 

asociación. 
b. Propoñer ao presidente as accións técnicas e profesionais propias dos obxectivos da 

asociación. 
c. Relacións de carácter técnico e profesional coas Administracións Públicas e entidades 

privadas. 
d. Convocar reunións técnicas en cantas ocasións fosen necesarias para levar adiante as 

propostas profesionais derivadas dos obxectivos da asociación ou dos compromisos 
profesionais que puidesen xurdir. 

e. Elaborar os orzamentos anuais con desagregación por accións concretas e o 
orzamento de gastos e mantemento da Oficina Técnica de Xestión. 

f. Auxiliar e asesorar á presidencia e aos concellos membro respecto das estratexias para 
desenvolver, documentos técnicos dá emitir e en cantas accións, plans e proxectos 
sexan de beneficio á asociación. 

g. Propoñer accións para a elaboración de produtos turísticos das cidades e establecer 
contactos e relacións coas empresas e servizos turísticos relacionados coa asociación. 

h. Planificar e organizar os programas anuais de traballo da Asociación en orde a 
conseguir os obxectivos que se expoñen para a mesma. 

i. Asistir e participar en cantas actividades e convocatorias  públicas ou privadas 
sexan de interese para os obxectivos desta asociación. 

 
 

TÍTULO V  
DO RÉXIME ECONÓMICO 

 
Artigo 24º.- 

1. Os recursos da Asociación procederán de: 
a. As cotas ordinarias de carácter anual que serán proporcionais tendo en consideración 

o censo de habitantes dos concellos membros. 
b. As achegas extraordinarias que deberán ser ratificadas polos respectivos plenos . 
c. As subvencións ou doazóns que se reciban. 
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d. Os rendementos propios do seu patrimonio e derivados das súas actividades e 

publicacións. 
 

2. As cotas ordinarias terán carácter anual e serán determinadas en canto á súa contía pola 
asemblea xeral. Fixaranse as contías tendo en conta os seguintes tramos por número de 
habitantes: 

- Ata 5.000 habitantes 
- De 5.001 a 10.000 habitantes 
- De 10.001 a 30.000 habitantes 
- De 30.001 a 50.000 habitantes 
- De 50.001 a 100.000 habitantes 
- Máis de 100.000 habitantes 

 
3. O abono das cotas deberá realizarse no primeiro trimestre do ano, sendo causa de 

apercibimento a falta de pagamento das mesmas.  
 

4. A asociación levará unha contabilidade que permita obter a imaxe fiel do patrimonio, do 
resultado e da situación financeira da entidade, así como cantas obrigacións contables 
determinen as normas especificas que resulten de aplicación a esta asociación. 
 

5. O exercicio económico coincidirá co ano natural e terminará cada ano o día 31 de decembro 
de dada ano excepto no caso de disolución da asociación, nese caso o peche será o da asemblea 
que aprobe a disolución. A data de apertura do exercicio económico coincidirá co 1 de 
xaneiro, excepto no caso da súa fundación que será a data da súa acta fundacional. 

 
 

TÍTULO VI  
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 

 
Artigo 25º.- 
A modificación de Estatutos deberá ser aprobada pola asemblea xeral en sesión extraordinaria. Para 
a súa constitución válida, será necesaria a presenza, en primeira convocatoria, de dous terzos dos 
seus membros. Na súa segunda convocatoria, quedará constituída validamente con polo menos tres 
dos asociados. 
 
O acordo de modificación adoptarase por maioría absoluta dos asistentes. 
 

TÍTULO VII  
DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN 

 
Artigo 26º.- 

1. O acordo de disolución deberá ser adoptado en sesión extraordinaria pola Asemblea Xeral 
convocada para o efecto, e por unha maioría absoluta dos asistentes. Son causas de 
disolución da Asociación:  

a. Por acordo da asemblea xeral extraordinaria  
b. Polas causas determinadas no artigo 39 do Código Civil  
c. Por resolución xudicial e firme 
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2. Acordada a disolución, a Asemblea constituirase na Comisión Liquidadora, que procederá á 
liquidación da Asociación, repartindo o patrimonio social entre entidades benéficas, unha 
vez deducidos os recursos para o cumprimento das obrigacións pertinentes. 

 
 

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 
 
1ª. En calquera outro suposto non recollido nestes Estatutos, aplicarase a vixente Lei Orgánica 
1/2002, do 22 de marzo. 
 
En Carral, o 11 de xullo de 2016.” 
 
 O Sr. Alcalde pasa a palabra á Sra. Sánchez, quen pon de manifesto que no noso 
concello temos, como xa saben, un tramo do Camiño Inglés. A Xunta prioriza a todos os 
efectos ao Camiño Francés, polo que todos os concellos involucrados no Inglés 
pretendemos que se nos teña máis en conta, e logo de sucesivas reunións e do 
asesoramento da Deputación Provincial para ver cal era a forma máis axeitada decidimos 
facelo a través deste tipo de asociación, resultando que a representación na Directiva 
establécese segundo tramos do propio camiño, tal como se recolle nos propios Estatutos. 
Trátase de conseguir algún beneficio para todos. Se non funciona, sempre está a 
posibilidade de saírnos da asociación. O custo anual para o noso concello é de 500 euros. 
 
 Manifesta o Sr. Alcalde que o Camiño está en auxe, totalmente cheo de abril a 
novembro, e o noso albergue ten unhas dimensións reducidas, polo que estamos a ver si 
pode facerse unha ampliación. 
 

Non habendo máis intervencións, sometido o asunto a votación, apróbase por 
unanimidade dos concelleiros presentes, maioría absoluta do número legal de membros 
da Corporación. 
 
 
3. 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. 
 
 

4. DAR CONTA DOS DECRETOS DE ALCALDÍA (326/2016 a 412/2016). 
 

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. 
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RELACION DECRETOS DO 326/2016 AO 412/2016 
Nª 

DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 

326 Economía e facenda Execución do gasto 03/10/2016 
327 Contratación Aprobación expediente contrato menor servizos control calidade obra 

ARRANXO DE EQUIPAMENTOS NO CAMPO DE FUTBOL DE VISANTOÑA. 
03/10/2016 

328 Contratación Aprobacion expediente contrato menor servizos control calidade obra CAMIÑO 
DO CAMPO A PEREIRUGA (XANCEDA) 

03/10/2016 

329 Contratación Aprobación expediente contrato menor servizos control calidade obra SENDA 
PEONIL NA IGREXA BOADO E PRAZA PUBLICA IGREXA MESIA 

03/10/2016 

330 Contratación Aprobación expediente contrato menor servizos control calidade obra CAMIÑO 
EN FONTORTO BOADO E OUTRO. 

03/10/2016 

331 Contratación Aprobación expediente contrato menor serviaos control calidade obra PONTE 
SOBRE O RIO SAMO EN MESIA 

03/10/2016 

332 Organización e 
funcionamento 

Convocatoria Pleno Ordinario 03/10/2016 

333 Servizos Sociais Baixa usuario SAF 03/10/2016 
334 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 03/10/2016 
335 Economía e facenda Execución do gasto 04/10/2016 
336 Persoal Aprobación lista definitiva admitidos-excluídos bolsa de traballo Traballadora 

Social 
04/10/2016 

337 Organización e 
funcionamento 

Convocatoria XGL 04/10/2016 

338 Economía e facenda Execución do gasto 06/10/2016 
339 Economía e facenda Execución do gasto 07/10/2016 
340 Economía e facenda Execución do gasto 10/10/2016 
341 Educación Xustificación subvencion programa voluntariado 2016 10/10/2016 
342 Economía e facenda Transferencia de crédito 01/2016 10/10/2016 
343 Economía e facenda Execución do gasto 11/10/2016 
344 Persoal Aprobación bolsa de emprego que consta na acta da Comisión seleccionadora 

ordenada por puntuación obtida 
13/10/2016 

345 Economía e facenda Execución do gasto 13/10/2016 
346 Economía e facenda Execución do gasto 14/10/2016 
347 Persoal Nomeamento de secretaria accidental 14/10/2016 
348 Facenda municipal Aprobación cambio titular auga 17/10/2016 
349 Facenda municipal Alta padrón lixo 17/10/2016 
350 Servizos sociais Alta usuario SAF 17/10/2016 
351 Persoal Modificación xornada auxiliar axuda no fogar 17/10/2016 
352 Educación, cultura, muller 

e xuventude 
Xustificación subvención OMIX 2016 18/10/2016 

353 Persoal Contratación traballadora social 18/10/2016 
354 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria XGL 18/10/2016 

355 Intervención e facenda 
municipal 

Aprobación padrón auga 3T 2016 19/10/2016 

356 Facenda municipal Baixa no padrón do lixo a Andrés Bello Pérez 19/10/2016 
357 Facenda municipal Baixa no servizo de saneamento a vivenda sita no lugar de Os Camiños, nº 10 

(Xanceda) 
20/10/2016 

358 Economía e facenda Execución do gasto 20/10/2016 
359 Economía e facenda Execución do gasto 21/10/2016 
360 Servizos Sociais Baixa usuario axuda de alimentos 27/10/2016 
361 Economía e facenda Execución do gasto. Nominas persoal concello mes outubro 2016 28/10/2016 

361-bis Organización e 
funcionamento 

Convocatoria de Xunta de Goberno Local 31/10/2016 

362 Economía e facenda Liquidación SAF mes setembro 2016 02/11/2016 
363 Economía e facenda Execución do gasto 02/11/2016 
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RELACION DECRETOS DO 326/2016 AO 412/2016 

Nª 
DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 

364 Facenda municipal Baixa no padrón do lixo a Montajes de Muebles Cúrtis, S.L. 02/11/2016 
365  Sen contido  
366 Persoal Bases contratacion peons APROL RURAL 2016 02/11/2016 
367 Servizos sociais Baixa usuario SAF 02/11/2016 
368 Facenda municipal Cambio titular lixo. 03/11/2016 
369 Servizos Sociais Baixa usuario SAF 04/11/2016 
370 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 04/11/2016 
371 Facenda municipal Baixa no padrón do lixo a José Luis Ochoa Fernández. 04/11/2016 
372 Facenda municipal Alta padrón lixo 04/11/2016 
373 Servizos Sociais Baixa usuario SAF 04/11/2016 
374 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 04/11/2016 
375 Economía e facenda Transferencia de crédito 02/2016 07/11/2016 
376 Economía e facenda Execución do gasto. 07/11/2016 
377 Contratación Aprobación cancelación AVAL nº 47.106 a favor da Empresa Construcciones 

González y González, S.L. 
07/11/2016 

378 Facenda municipal Cambio titular lixo. 08/11/2016 
379 Economía e facenda Execución do gasto. 08/11/2016 
380 Persoal Renuncia subvención concedida para o fomento de emprego no medio rural 

(APROL RURAL) 
08/11/2016 

381 Facenda municipal Cambio titular lixo. 08/11/2016 
382 Cultura Aprobación memoria actividades na Aula da Natureza-Museo Etnográfico 

Brañas da Valga e solicitude subvención 
11/11/2016 

383 Facenda municipal Alta padrón lixo. 11/11/2016 
384 Facenda municipal Baixa no padrón do lixo a D. Jaime Cruz Lata 11/11/2016 
385 Economía e facenda Execución do gasto. Nóminas e finiquitos peóns. 14/11/2016 
386 Urbanismo Ejecución subsidiaria 15/11/2016 
387 Obras e Urbanismo Corrección de erros 15/11/216 
388 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria Xunta de Goberno Local 15/11/2016 

389 Facenda Municipal Anulación recibos taxa lixo 17/11/2016 
390 Economía e facenda Transferencia de crédito TC 03/2016 17/11/2016 
391 Economía e facenda Execución do gasto 17/11/2016 
392 Economía e facenda Execución do gasto 18/11/2016 
393 Facenda Municipal Baixa no Padrón de lixo 21/11/2016 
394 Servizos sociais Baixa usuario SAF 21/11/2016 
395 Economía e facenda Transferencia de crédito TC 04/16 21/11/2016 
396 Obras e Urbanismo Aprobación de certificación de obra 22/11/2016 
397 Obras e Urbanismo Aprobación de certificación de obra 22/11/2016 
398 Obras e Urbanismo Aprobación de certificación de obra 22/11/2016 
399 Obras e Urbanismo Aprobación de certificación de obra 22/11/2016 
400 Obras e Urbanismo Aprobación de certificación de obra 22/11/2016 
401 Facenda Municipal Baixa no Padrón de lixo 22/11/2016 
402 Facenda Municipal Alta no Padrón de lixo 22/11/2016 
403 Economía e Facenda Execución do gasto 23/11/2016 
404 Economía e facenda Execución do gasto 24/11/2016 
405 Acción veciñal Axuda por nacemento 21/11/2016 
406 Economía e facenda Transferencia de crédito TC 05/16 21/11/2016 
407 Contratación Inicio expediente contrato de servizos apoio SAF 24/11/2016 
408 Contratación Aprobación expe32diente contrato de servizos apoio SAF 24/11/2016 
409 Economía e facenda Liquidación SAF mes outubro 2016 24/11/2016 
410 Economía e facenda Xeración de crédito XC 19/16 25/11/2016 
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RELACION DECRETOS DO 326/2016 AO 412/2016 

Nª 
DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 

411 Contratación Aprobación cancelación aval 25/11/2016 
412 Persoal Prórroga contrato peón xardinería 25/11/2016 

 
Non habendo intervencións, pasa o Sr. Alcalde ó seguinte punto da orde do día. 

 
 
5. DAR CONTA DAS ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DAS SESIÓNS 

CELEBRADAS OS DÍAS 22 DE SETEMBRO, 6 E 20 DE OUTUBRO E 3 DE 
NOVEMBRO DE 2016. 

 
Manifesta o Sr. Alcalde que os concelleiros xa teñen copia das actas da Xunta de 

Goberno Local, por si alguén quere algunha aclaración ou manifestar o que estime 
oportuno. 

 
Non manifestando nada ó respecto ningún concelleiro, pasa o Sr. Alcalde ó seguinte 

punto da orde do día. 
 
 
6. ROGOS E PREGUNTAS. 
 

Pregunta o Sr. Grobas si obtivo licenza a reforma da liña eléctrica que se estivo a 
facer, respostando o Sr. Alcalde que non lle consta. Pregunta así mesmo o Sr. Grobas se 
non houbo queixas dos veciños, respostando o Sr. Alcalde que a min non me chegou 
ningunha, pero coido que en cada marxe da actuación hai unha zona expropiada. 

 
Manifesta de seguido o Sr. Alcalde que estando próxima a realización dos 

orzamentos municipais, se calquera de vostedes quere plantexar algunha inversión que 
considere necesaria, comenten o que lles pareza, e será estudada a súa proposta. 

 
Non habendo máis intervencións nin asuntos que tratar, o Sr. Alcalde, sendo as 

trece horas e corenta e cinco minutos, levanta a sesión, da que eu, Secretario – Interventor, 
certifico. 
  

Visto e Prace, 
 O alcalde, 
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