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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE MESÍA 
CELEBRADA O DÍA 19 DE DECEMBRO DE 2017 

 
 

En Mesía, a 19 de decembro 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 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 DAS ACTAS CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS 

CELEBRADAS OS DÍAS 6 E 31 DE OUTUBRO E 10 DE NOVEMBRO DE 2017. 
 
 

 Abre a sesión o Sr. Alcalde preguntando se por parte dos concelleiros se quere facer 
algunha aclaración do borrador das actas correspondentes ás sesións sinaladas no epígrafe. 
 
 Non habendo pronunciamentos ó respecto, sometese a votación a aprobación das 
mesmas, adoptándose o acordo por unanimidade dos membros presentes. 
 
 
2. POS + 2018. ACORDOS QUE PROCEDAN. 
 
 
 O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 
 

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.  
PP: 
D. José Manuel García Sesmonde. 
D. Adolfo Manuel Grobas Vázquez. 
 
Non asisten e se escusan: 
PSdeG-PSOE:  
Dª María Amparo García Pernas.  
D. José María Tojo Espiñeira. 
D. José Antonio Calviño Gómez.  
D. José Piñeiro Blanco. 
 
SECRETARIO - INTERVENTOR : 
D Eladio Bendaña Pardo. 
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 “PROPOSTA Ó PLENO 

POS+ 2018. ACORDOS QUE PROCEDAN.  

1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2018” da Deputación Provincial da Coruña, 
cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e 
préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os 
que se financian con cargo a “achega provincial 2018”,”achega provincial 2017” e 
“préstamo provincial 2018”: 

A) Financiamento do pago a provedores: 

 
 Capítulo II Capítulo VI Total 
Achega provincial 2017 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

0 0 0 

Achega provincial 2018 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

0 0 0 

Subtotal pago a provedores 0 0 0 

B ) Financiamento de gastos correntes: 

 
 Deputación 
Achega provincial 2018 aplicada ao financiamento de gastos correntes 
2018 

129,247,98 € 

Subtotal gasto corrente 129,247,98 € 

C ) Financiamento de investimentos: 

 
ACHEGA PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento 
Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento total 
PISTA POLIDEPORTIVA NA VILA 
(CASTRO) 

57.511,08 € 0 57.511,08 € 

CAMIÑO PONTE QUEIROA A 
VISANTOÑA 

60.109,97 € 0 60.109,97 € 

Subtotal investimentos achega provincial 
2018 

117.621,05 € 0 117.621,05 € 
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ACHEGA PROVINCIAL 2017 
(Investimentos “financeiramente sostibles”) 

 
Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou 
subministración 

Grupo de 
programa 

Deputación Concello Orzamento total 

CAMIÑO NO TIÑOSO - 
ALVITE (MESÍA) E OUTROS 

45361900 38.863,82 € 0 38.863,82 € 

CAMIÑO DA PUEBLA A 
FAXILDE (BASCOI) E 
OUTROS 

45361900 46.784,02 € 0 46.784,02 € 

CAMIÑO NO SOUTO 
(LANZÁ) E OUTROS 

45361900 76.730,84 € 0 76.730,84 € 

CAMIÑO PONTE 
CARBALLA A PONTE 
QUEIROA 

45361900 79.832,44 € 0 79.832,44 € 

Subtotal investimentos achega provincial 
2017 

242.211,12 € 0 242.211,12 € 

 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento 
Denominación da obra ou subministración Préstamo 

Deputación 
Achega 
Concello 

Orzamento total 

 0 0 0 
Subtotal investimentos préstamo provincial 
2018 

0 0 0 

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2018 
e que se relacionan nestas táboas. 

D) Financiamento dos honorarios de redacción de proxectos ou pregos: 

 
Denominación do proxecto ou prego cuxos honorarios de 
redacción se solicitan (achega provincial 2018) 

Deputación 

 0 
Subtotal redacción proxectos 0 

E) Financiamento de achegas municipais a outros Plans, Programas ou Convenios: 

 
Denominación do investimento doutro Plan, Programa ou Convenio 
para cuxa achega municipal se solicita aplicar achega provincial 2018  

Deputación 

 0 
Subtotal achega municipal 2018 0 
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F) Redución de débeda con entidades financeiras: 

Entidade financeira Número/código do 
préstamo 

Importe de “préstamo provincial 
2018” aplicado á redución da 
débeda 

  0 
Subtotal redución de débeda con entidades financeiras 0 

G ) Resumo: 

 
SUBTOTAIS Deputación Concello Total 
 
A- PAGO A PROVEDORES 
 

Achega 2017 
 

0 0 0 

Achega 2018 
 

0 0 0 

B- GASTOS CORRENTES  Achega 2018 
 

129,247,98 € 0 129,247,98 € 

 
 
C- INVESTIMENTOS 
 

Achega 2018 
 

117.621,05 € 0 117.621,05 €  

Achega 2017 
 

242.211,12 € 0 242.211,12 € 

Préstamo 2018 
 

0 0 0 

D- HONORARIOS REDACCIÓN  
 

Achega 2018 0 0 0 

 
E- ACHEGAS MUNICIPAIS 

Achega 2018 
 

0 0 0 

Achega 2017 
 

0 0 0 

F- REDUCIÓN DÉBEDA Préstamo 2018 
 

0 0 0 

 
 
T O T A L 

Achega 2018 
 

246.869,03 € 0 246.869,03 € 

Achega 2017 
 

242.211,12 € 0 242.211,12 € 

Préstamo 2018 
 

0 0 0 

TOTAL 
 

489.080,15 € 0 489.080,15 € 
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2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2018 no que se inclúen os investimentos 
financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes 
proxectos ou pregos de prescricións técnicas: 

 
Denominación dos investimentos “financeiramente sostibles” 
(mínimo do 20% do total das achegas e préstamo provincial 
asignado) 

Grupo de 
programa 
 

 
Orzamento 

CAMIÑO NA AREOSA (MESÍA) 45361900 78.499,84 € 
CAMIÑO DE PONTE FEÁS A CAMPELO (MESÍA) E OUTROS 45361900 73.642,80 € 
TOTAIS   

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a 
execución dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e 
autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 

4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2018 os fondos 
necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade 
do 2018, se a houbera. 

5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da 
contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se 
entenderá aceptada si esta se produce efectivamente. 

6.- 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.  

7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña 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 á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 
presente acordo e o correspondente expediente.” 

En Mesía, 13 de decembro de 2017. 

O alcalde Asdo./Mariano Iglesias Castro” 
 
Manifesta o Sr. Alcalde que no referido Plan poden distinguirse dous achegas; en 

primeiro lugar a denominada achega provincial 2018, que ascende a 246.869,03 €, e pode 
destinarse a inversións ou a gastos correntes que sexan competencia do concello, como 
auga e luz. É así, como consta na proposta, dedicamos a gasto corrente a cantidade de 
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129.247,98 €, e a inversión a cantidade de 117.621,05  €, dividida nos dous proxectos que se 
refiren na proposta, un correspondente a unha pista polideportiva e outro correspondente 
ao ensanche dunha estrada. De seguido, o Sr. Alcalde explica o contido e ubicación das 
obras de cada un dos proxectos. 

 
Continúa o Sr. Alcalde sinalando que a segunda achega, denominada achega 

provincial 2017, que ascende a 242.211,12 €, só pode destinarse a inversións 
financieiramente sostibles, que deben cumprir unhos determinados parámetros. E así, 
dedicamos esta achega aos catro proxectos que constan na proposta. De seguido, o Sr. 
Alcalde explica o contido e ubicación das obras de cada un dos proxectos. 

 
Engade o Sr. Alcalde que a cantidade destinada a préstamo provincial non a 

pedimos, xa que parece unha tontería pedir douscentos mil euros á Deputación cando 
temos un millón de euros no banco sen podelo gastar, ademais que podería 
desestabilizarnos e levarnos a un plan de axuste. O que si aprobamos é o denominado 
plan complementario, por si a Deputación pode seguir facendo achegas a este Plan, e que 
inclúe as dous obras sinaladas na proposta, aínda que serían susceptibles de cambiarse.  
De seguido, o Sr. Alcalde explica o contido e ubicación das obras de cada un dos 
proxectos.  

Conclúe o Sr. Alcalde manifestando que son coñecedor de que hai outras 
necesidades pero estou  seguro de que estas tamén o son. Contémplanse actuacións en 
todas as parroquias, salvo en Bruma, xa que alí, ao estar afectada por Patrimonio debido 
ao paso do Camiño de Santiago, se non nos autorizan as obras, bloquéanse as demais 
actuacións previstas no proxecto, polo que preferimos facer as obras nesa parroquia con 
fondos propios.  Se alguén quere intervir pásolle a palabra.  

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

unanimidade dos concelleiros presentes. 
 

 
3. APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DA “ASOCIACIÓN 

DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS”. 
 
 O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 
 
 “PROPOSTA AO PLENO 
 
APROBACIÓN DA MODIFICAICÓN DOS ESTATUTOS DA “ASOCIACIÓN DE 
CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS” 
 
Mariano Iglesias Castro, Alcalde - Presidente do Concello de Mesía.  
  
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. 
 



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

 
Visto o acordo plenario do Concello de Mesía, de data 02.12.2016, do seguinte teor literal: 
 
“PRIMEIRO. Manifestar a vontade do Concello de Mesía de adherirse á asociación de concellos 
para a promoción do desenvolvemento turístico do camiño inglés de Santiago, xunto cos concellos 
de Mesía, Cabanas, Paderne, Oroso, Abegondo, Neda, Miño, Pontedeume, Betanzos, 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 devandita 
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.” 
 
Vista a acta, de data 20.06.2017, da Asemblea celebrada en Carral entre os representantes de ditos 
concellos na que se aproban e asinan os estatutos e se elixe á Xunta directiva que rexerá a 
Asociación de concellos do camiño inglés, xuntando a Acta Fundacional específica para a remitir ao 
Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia. 
 
Visto o requirimento de subsanación de deficiencias da xefa de sección da Xefatura Territorial da 
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, de data 
27.09.2017, no que indica que hai que revisar e modificar determinados artigos dos estatutos.    
 
Considerando o disposto na 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. 
 
Considerando o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do  procedemento administrativo común, 
e no Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, que aproba o regulamento de organización e 
funcionamento das corporacións locais. 
 
De conformidade do 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 do seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar a modificación dos seguintes artigos dos estatutos da "Asociación de 
concellos do Camiño inglés" aprobados polos Plenos dos concellos integrantes da asociación e polos 
representantes de ditos concellos na Asemblea, de data 20.06.2017: 
 
-Engádese un punto 3 ao artigo 19:   
“As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta 
Directiva, serán cubertas provisoriamente entre os ditos membros ata a elección definitiva pola 
Asemblea Xeral. En calquera caso, a Xunta Directiva debe estar integrada como mínimo por 3 
concellos, que exercerán as funcións de presidente, secretario e tesoureiro” .  
 
-Modifícase a redacción do artigo 22.1.c): 
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“Levantar actas dos acordos chegados na asemblea xeral e a xunta directiva e expedir certificacións 
destas co visto e prace do presidente”. 
 
SEGUNDO.- Remitir o acordo adoptado de forma urxente ao Concello de Carral para a 
convocatoria da Asemblea que aprobará a modificación dos estatutos e sinatura dos textos 
definitivos para enviar ao Rexistro de Asociacións e dar por cumprido o requirimento de data 
27.09.2017 da Xefatura Territorial da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza. 
 
Mesía, 27 de novembro de 2017. Asdo. Mariano Iglesias Castro.” 

 
O  Sr. Alcalde pasa a palabra á Sra. Sánchez por ser a representante do Concello en 

dita Asociación. 
Manifesta a Sra. Sánchez que cando se mandaron á Xunta os Estatutos que 

aprobamos en cada concello, detectou dous defectos de forma que ahora debemos 
correxir, un relativo á cobertura das vacantes dos membros da Xunta Directiva e outro 
sobre quén levantaba actas dos acordos dos órganos da Asociación. 

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

unanimidade dos concelleiros presentes. 
 

 
4. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA 

EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE MESÍA PARA A 
EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN DE AMPLIACIÓN DA REDE DE 
DISTRIBUCIÓN DE AUGA NO CONCELLO DE MESÍA. FASE I. CONCELLO 
DE MESÍA (A CORUÑA). ACORDOS QUE PROCEDAN. 

 
 O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 
 
 “PROPOSTA AO PLENO 
 
 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL 
AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE MESÍA PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN DE 
AMPLIACIÓN DA REDE DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA NO CONCELLO DE MESÍA. FASE I. 
CONCELLO DE MESÍA (A CORUÑA). 
 
 D. Mariano Iglesias Castro, Alcalde - Presidente do Concello de Mesía, visto o requirimento 
de Augas de Galicia de data 12 de decembro de 2017 para asinar o referido convenio, propoño ao 
Pleno do concello a adopción do seguinte acordo: 
 
 Aprobar o CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA 
EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE MESÍA PARA A EXECUCIÓN DA 
ACTUACIÓN DE AMPLIACIÓN DA REDE DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA NO CONCELLO DE 
MESÍA. FASE I. CONCELLO DE MESÍA (A CORUÑA) que de seguido se transcribe: 
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“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL 
AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE MESÍA PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN 
DE AMPLIACIÓN DA REDE DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA NO CONCELLO DE MESÍA. 
FASE I. CONCELLO DE MESÍA (A CORUÑA) 
 
Lugar, data 
 
REUNIDOS 
 
Dunha parte, Beatriz Mato Otero, conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, en 
nome e representación da entidade pública empresarial Augas de Galicia, no exercicio das 
funcións atribuídas polos artigos 13 da Lei 9/2010, de 4 de novembro, de augas de Galicia e 6 do 
Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia, aprobado polo Decreto 32/2012, do 12 
de xaneiro. 
 
Doutra parte, Mariano Iglesias Castro, alcalde do concello de Mesía, no exercicio das atribucións 
conferidas no artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local. 
 
EXPOÑEN 
 
Primeiro.- O concello de Mesía ten atribuídas competencias en materia de abastecemento de auga 
potable, de acordo co establecido nos artigos 25.2 c), 26.1 a) e 86.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das Bases do Réxime local, nos termos establecidos pola lexislación da comunidade 
autónoma, en concreto nos artigos 81 a) e 80.2 l) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da 
Administración local de Galicia, e nos artigos da lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de 
Galicia, que regulan o reparto competencial en materia de abastecemento.  
 
Con referencia a esta última lei, os artigos 5.1 a) e 27.1  establecen como competencia das 
entidades locais o servizo de abastecemento domiciliario de auga potable e o seu control sanitario. 
Ademais, o artigo 27.2 establece a competencia das entidades locais en materia de elaboración e 
aprobación de proxectos de obras e execución de infraestruturas cando se trate de obras da súa 
competencia así como a explotación dos servizos da súa competencia.  
 
Segundo.- A entidade pública Augas de Galicia, entidade creada pola Lei 9/2010, do 4 de 
novembro, de augas de Galicia (DOG núm. 222, do 18.11.2010) e regulada polo Decreto 32/2012, 
do 12 de xaneiro, polo que se aproba o seu estatuto (DOG núm. 9, do 13.01.2012) é unha entidade 
pública empresarial do sector público autonómico de Galicia, adscrita á Consellería de Medio 
Ambiente e Ordenación do Territorio, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de 
obrar para o cumprimento dos seus fins, e constitúe o medio, xunto co resto de órganos que 
integran a Administración hidráulica de Galicia, a través do cal a Comunidade Autónoma de 
Galicia exerce as súas competencias en materia de augas e obras hidráulicas.  
 
Entre estas competencias se atopan, con carácter xeral, e de acordo co establecido na Lei 9/2010, 
do 4 de novembro, de augas de Galicia, a adopción de medidas que garantan o abastecemento aos 
municipios (artigo 31.1) e a supervisión das redes básicas de abastecemento en alta (artigo 31). En 
calquera caso, as competencias da Comunidade Autónoma de Galicia exerceranse sempre de 
conformidade co principio de garantía e eficacia do servizo público de abastecemento (artigo 3.1 
f)).     
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Terceiro.- A actuación da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades locais no ámbito do 
abastecemento terá por finalidade a garantía de subministración de auga en calidade e cantidade 
axeitada aos núcleos de poboación legalmente constituídos, nos termos establecidos na 
planificación.  
 
Para a consecución destes e dos restantes fins e obxectivos establecidos en materia de 
abastecemento, a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, establece un mandato de 
colaboración entre as entidades locais, que ostentan competencias na materia, e a Comunidade 
Autónoma de Galicia. A natureza da colaboración pode ser técnica e/ou financeira e articularse a 
través de diversos mecanismos como son, a participación de Augas de Galicia na construción e 
explotación de obras que sexan competencia das entidades locais galegas (artigo 11.3 d), e a 
regulación e ou outorgamento de auxilios económicos ás entidades locais en materias da súa 
competencia (artigo 26.3). 
 
Cuarto.- O artigo 57 da Lei de bases do réxime local  e o 194 da Lei da Administración local de 
Galicia determinan que a cooperación económica, técnica e administrativa entre a Administración 
Local e as Administracións do Estado e das Comunidades Autónomas, tanto en servizos locais 
como en asuntos de interese común, desenvolverase con carácter voluntario, baixo as formas e nos 
termos previstos nas leis, pudendo ter lugar, en todo caso, mediante os convenios administrativos 
que subscriban. 
 
Quinto.- As obras que se pretenden executar ao abeiro deste convenio consisten na ampliación da 
rede de distribución de auga no Concello de Mesía (Fase I). 
 
Preténdese así, dotar do servizo de abastecemento de auga á parroquia de San Critovo, así como a 
unha parte das parroquias de Visantoña e Olas, no Concello de Mesía. Nesta fase, contemplase 
ademais un novo ramal principal, desde o anel existente que se dirixe a Olans e Visantoña, que 
permitirá dar servizo a estas zonas no futuro. 
 
En consecuencia, a execución das obras de abastecemento obxecto deste Convenio trátase dunha 
competencia atribuída á entidade local, que está ademais vinculada a un servizo público cuxa 
prestación resulta tamén unha competencia da administración local. Polo tanto, queda acreditado 
o interese principal do concello na súa promoción. 
 
Non obstante, considerando a confluencia dos intereses das partes comparecentes, o Concello e 
Augas de Galicia, cada unha dentro do seu ámbito competencial de acordo co exposto nos 
apartados anteriores, así como o deber de colaboración entre administracións establecido na 
normativa de aplicación, faise preciso artellar as bases para a óptima coordinación das súas 
actuacións, motivos polos que, as partes subscriben este convenio de colaboración con suxeición ás 
seguintes 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMEIRA.- OBXECTO DO CONVENIO 
 
É obxecto deste convenio establecer as condicións básicas para a colaboración entre Augas de 
Galicia e o Concello que permitan acometer e incorporar ao patrimonio público municipal as 
obras consistentes na “Ampliación da rede de distribución de auga no Concello de Mesía. Fase I. 
Concello de Mesía (A Coruña)”, a súa posta en servizo, a súa explotación e a súa conservación e 
mantemento, nos termos establecidos nas cláusulas seguintes.  
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SEGUNDA.- OBRIGAS XERAIS DE AUGAS DE GALICIA 
 
Para o cumprimento do obxecto deste convenio, Augas de Galicia obrígase a: 
 

1. Levar a cabo as actuacións consistentes na contratación da execución e dirección das 
obras, a xestión das mesmas ata completar a súa finalización e formalizar os actos de 
recepción de conformidade co estipulado na lexislación vixente en materia de contratos, e 
cos efectos sinalados na cláusula sexta. 
As actuacións expresadas abarcan, se fose o caso, as execucións de modificacións 
xustificadas das obras, ata que as construcións merezan a plena conformidade de Augas de 
Galicia, por producirse o acto formal de recepción e atoparse en condicións de ser 
entregadas ao concello para a súa incorporación ao servizo e uso público. 

2. Controlar a calidade e a seguridade e saúde das obras de referencia durante a súa 
execución. 

3. Durante o prazo de garantía das obras de referencia, reparar aqueles defectos imputables á 
súa execución e que se manifesten con posterioridade ao acto de recepción. Esta garantía 
non cubrirá os danos por un uso inadecuado das instalacións, nin os debidos a actos 
vandálicos, nin as deterioracións debidas ao paso do tempo, nin defectos ou danos por 
incumprimentos da normativa sanitaria ou en materia de vertidos. 

4. No ámbito das súas facultades, colaborar co Concello no desempeño das súas obrigas e 
afrontar e intentar resolver, conforme aos principios de boa fe e lealdade, calquera 
dificultades ou problemas que poidan xurdir no desenvolvemento da actuación, tendo como 
único criterio da súa xestión, o logro dos obxectivos que se pretenden alcanzar con esta 
obra hidráulica. 

 
TERCEIRA.- OBRIGAS XERAIS DO CONCELLO 
 
Para o cumprimento do obxecto deste convenio, o Concello obrígase a: 

1. Prestar, con carácter previo á licitación das obras de referencia por parte de Augas de 
Galicia, conformidade co correspondente proxecto que Augas de Galicia comunicará ao 
Concello, sexa esta de igual contido e contía, ou diferente, da enviada, no seu caso, polo 
Concello a Augas de Galicia. Noutro caso, Augas de Galicia poderá deixar sen efecto os 
compromisos adquiridos neste convenio, sen mais trámites que a comunicación ao concello. 

2. A efectiva posta a disposición de Augas de Galicia antes do inicio das obras, os terreos 
necesarios, libres de cargas e gravames e co réxime urbanístico adecuado, para a 
execución das obras a que se refiren as actuacións descritas na cláusula primeira, así como 
a reposición de servizos e servidumes. Se os terreos non foran propiedade da entidade 
local, esta deberá tramitar o correspondente procedemento de expropiación forzosa. Neste 
suposto, con carácter previo ao inicio das obras e en relación con todos os bens afectados, 
o concello deberá acreditar o pago ou, no seu defecto, a consignación na Caixa Xeral de 
Depósitos do depósito previo á ocupación e da indemnización polos prexuízos derivados da 
rápida ocupación. 

3. Asumir a realización das xestións pertinentes, ante os organismos que correspondan, para a 
obtención dos permisos, licencias e autorizacións regulamentarias, correndo cos custos que 
se xeren, entre os que non haberá liquidación ningunha de tributo municipal, a que puidera 
dar lugar a execución das obras, ao ser o concello o titular destas; asumindo tamén o 
pagamento de calquera taxa, canon ou imposto, de carácter non local, derivado da 
construción ou explotación das obras de referencia. 
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No caso de que o proxecto das obras de referencia requira o seu sometemento a trámites de 
avaliación ambiental, asumir a condición de órgano promotor e substantivo ante o órgano 
ambiental competente, realizándose de xeito simultáneo ao trámite de información pública.  

4. Recibir as obras e, como titular das mesmas, asumir a súa posta en servizo, explotación, 
mantemento e conservación.  

5. A utilización das instalacións executadas de acordo coa finalidade prevista. 
6. No ámbito das súas facultades, colaborar con Augas de Galicia no desempeño das súas 

obrigas e afrontar e intentar resolver, conforme aos principios de boa fe e lealdade, 
calquera dificultades ou problemas que poidan xurdir no desenvolvemento da actuación, 
tendo como único criterio da súa xestión, o logro dos obxectivos que se pretenden alcanzar 
con esta obra hidráulica. 

 
CUARTA.- OBRIGAS EN RELACIÓN A MODIFICACIÓN DAS OBRAS 
 
No caso de que durante a execución das obras de referencia fora necesario modificalas, as citadas 
modificacións serán aprobadas por Augas de Galicia, debendo o concello remitir a Augas de 
Galicia a documentación que a entidade considere necesaria, previo requirimento. 
 
Noutro caso, Augas de Galicia poderá deixar sen efecto os compromisos adquiridos neste 
convenio, sen mais trámites que a comunicación ao concello. 
 
Con respecto a estas hipotéticas modificacións, Augas de Galicia e o Concello acordan que sexa de 
aplicación o mesmo réxime establecido nas cláusulas segunda e terceira deste convenio. 
 
QUINTA.- RÉXIME DE FINANCIAMENTO E OBRIGAS DE CARÁCTER ECONÓMICO 
 
O custo total para a actuación referencia contemplada neste convenio financiaranse integramente 
por Augas de Galicia ata unha cantidade máxima de cincocentos setenta e seis mil cento noventa e 
catro euros con vinte e tres céntimos (576.194,23 €). Para o financiamento desta cantidade, Augas 
de Galicia dispón de crédito suficiente e axeitado na conta 230 "Investimentos xestionados para 
outros entes públicos" do Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia, coa seguinte 
distribución de anualidades: 
 
2018: 216.072,84 € 
2019: 360.121,39 € 
 
Por acordo do Consello da Xunta do 19 de outubro de 2017, aprobouse o proxecto de Lei de 
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. Para os  efectos da 
tramitación  do expediente de gasto, resulta de aplicación o establecido na Orde do 11 de febreiro 
de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, modificada polas 
Ordes do 27 de novembro de 2000 e do 25 de outubro de 2001; quedando condicionado á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma para o ano 
2018. 
 
As baixas do orzamento que se produzan como consecuencia da adxudicación de execución das 
obras de referencia repercutirase a Augas de Galicia. Do mesmo xeito, os hipotéticos incrementos 
derivados de posibles modificacións das actuacións serán asumidas por esta entidade ata a 
cantidade máxima fixada nesta cláusula. 
 
SEXTA.- TITULARIDADE E ENTREGA DAS OBRAS  
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Titularidade das obras.- O concello adquire a titularidade das obras de referencia de xeito 
orixinario. Esta adquisición a título orixinario obedece ao feito de que a execución das obras de 
referencia trae causa, en definitiva, do exercicio dunha competencia de carácter local e da súa 
vinculación á prestación dun servizo tamén de competencia local, sendo a actividade desenvolvida 
por Augas de Galicia, de acordo co establecido neste convenio, de carácter instrumental, de auxilio 
e de prestación de colaboración técnica e financeira para o exercicio destas competencias por 
parte do seu lexítimo titular, sen prexuízo de que coa dita asistencia prestada por Augas de Galicia 
se contribúa tamén a acadar os obxectivos de execución da planificación, coordinación coa 
entidade local e de garantía dunha subministración eficaz, principio que preside as actuacións de 
Augas de Galicia neste ámbito. 
 
Entrega.- Augas de Galicia, unha vez producido o acto formal de recepción das obras, poñerao en 
coñecemento do Concello que, como titular das obras de referencia, asume a obriga de recibilas no 
momento no que estas sexan postas á súa disposición, iniciándose o cumprimento e a execución por 
parte do Concello das prestacións derivadas das obrigas contraídas en virtude deste Convenio e da 
normativa de aplicación en canto ao seu mantemento e conservación. 
 
Para estes efectos, a recepción por parte do Concello da notificación que efectúe Augas de Galicia, 
onde se deixe constancia do remate das obras de referencia así como da súa recepción en 
conformidade por parte de Augas de Galicia, suporá a perda da posesión inmediata das 
instalacións por parte de Augas de Galicia e equivalerá a súa posta a disposición a favor do 
Concello, entendendo que estas quedan sometidas á esfera da súa vontade. Polo tanto, 
considerándose entregadas as obras de referencia, darase inicio para o Concello, a partires desta 
data de recepción da notificación, como titular e posuidor inmediato, ao cumprimento e á 
execución das prestacións derivadas das obrigas contraídas en virtude deste Convenio e as 
establecidas na normativa de aplicación en canto á súa explotación, mantemento e conservación.  
O réxime anterior será de aplicación no caso de existir recepcións parciais de obra, sempre e 
cando as obras recibidas por Augas de Galicia en conformidade poidan ser destinados ao uso 
público con independencia do resto de obra pendente de recibir, cuxa posta a disposición do 
concello terá lugar, do mesmo xeito, unha vez efectuada a súa recepción. 
 
Non obstante o anterior, Augas de Galicia,  de acordo co regulado neste convenio e no disposto na 
Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, conservará, unha vez entregadas as obras de 
referencia ao Concello, as competencias relativas á inspección facultativa das mesmas e poderá 
ordenar os traballos necesarios para a boa utilización das obras, o que será de obrigado 
cumprimento para a entidade local. 
 
SÉTIMA.- RELACIÓN LABORAL 
 
A subscrición deste convenio non implica relación laboral, contractual ou de calquera tipo con 
carácter indefinido, entre os profesionais que desenvolvan as actividades e a entidade pública 
empresarial Augas de Galicia, de tal xeito que non se lle poderá esixir responsabilidade ningunha, 
nin directa, nin subsidiaria, polos actos ou feitos ocorridos no desenvolvemento deste.  
 
OITAVA.- COMISIÓN DE SEGUIMENTO 
 
Constituirase, a iniciativa de calquera das partes, unha comisión formada por dous representantes 
de Augas de Galicia e outros dous representantes do Concello para desenvolver as seguintes 
actuacións: 
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- Impulsar e avaliar o cumprimento deste convenio, propoñendo as actuacións que se 

consideren precisas. 
- Interpretar, en caso de dúbida, o contido do convenio. 
- Propoñer ás partes a resolución das posibles controversias que puideran xurdir na 

aplicación do convenio. 
 
Actuará como Presidente un dos representantes de Augas de Galicia, con voto de calidade. 
 
Esta comisión reunirase as veces que se estimen oportunas para o cumprimento do convenio. 
 
Os membros desta comisión de seguimento poderán asistir ás reunións desta acompañados do 
persoal técnico que consideren oportuno. Ademais, cando se considere oportuno, a Comisión de 
Seguimento poderá requirir a asistencia técnica necesaria para a avaliación e análise das distintas 
cuestións sobre as que deban adoptarse acordos. 
 
NOVENA.- NATUREZA DO CONVENIO 
 
Este convenio de colaboración ten natureza administrativa, rexendo na súa interpretación e 
desenvolvemento o ordenamento xurídico-administrativo.  
 
Todo litixio, controversia ou reclamación resultantes deste Convenio ou relativo a este, a súa 
interpretación ou execución, o seu incumprimento, resolución ou nulidade, resolverase pola 
xurisdición contencioso-administrativa. 
 
DÉCIMA.- VIXENCIA DO CONVENIO 
 
O convenio terá efectos desde a data da súa sinatura e estenderá a súa vixencia ata o 31.12.2019. 
Porén, seguirá producindo efectos en tanto se manteñan as obrigas pendentes de cada unha das 
partes recollidas neste convenio 
 

UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN DO CONVENIO 

Os compromisos de gasto plurianuais aprobados por Augas de Galicia, recollidos neste Convenio, 
poderán ser reaxustados unilateralmente por parte de Augas de Galicia, co límite da cantidade 
máxima prevista na cláusula quinta do convenio e sempre que non aumente o número de 
anualidades, para acompasalos ao importe de adxudicación e ao ritmo de execución das obras de 
referencia, sen que este reaxuste necesite da tramitación dunha addenda ao Convenio. 
 
Calquera outra modificación no contido deste convenio, requirirá acordo unánime entre Augas de 
Galicia e o Concello e tramitarase a través dunha addenda ao mesmo. 
 
DUODÉCIMA.- EXTINCIÓN DO CONVENIO 
 
Será causa de extinción automática do convenio: 

- o cumprimento do seu obxecto 
- o transcurso do seu prazo de vixencia 

 
Ese convenio tamén poderá extinguirse por incorrer nalgunha das seguintes causas de resolución: 

- o mutuo acordo entre as partes asinantes 
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- a inviabilidade da realización das actuacións descritas neste convenio, por causas non 

imputables ás partes 
- a inviabilidade financeira da actuación como consecuencia de atrasos na licitación e/ou 

adxudicación das obras. 
 
A resolución con causa nalgún dos supostos anteriores non levará asociada indemnización a 
ningunha das partes. 
 
Ademais, será causa de extinción por resolución o incumprimento do contido do Convenio ou das 
obrigas establecidas para cada unha das partes, sen prexuízo da esixibilidade dos danos e 
responsabilidades imputables ao causante, que, no seu caso, incluíra a indemnización que lle 
corresponda ao contratista como consecuencia da resolución do contrato ou demora no inicio ou 
execución das obras. Neste suposto, antes da resolución do convenio, a outra parte deberá notificar 
á parte incumpridora un requirimento cun prazo máximo para que leve a cabo os compromisos que 
se consideran incumpridos. Unha vez transcorrido ese prazo, se persiste o incumprimento, a parte 
que dirixiu o requirimento notificará á outra parte a concorrencia da causa de resolución e 
entenderase resolto o convenio. 
 
No suposto de que o Convenio se extinga por causas imputables ao Concello, as instalacións 
executadas ata ese momento se porán a disposición do Concello, considerándose a tódolos efectos 
entregadas ao Concello titular das mesmas, con efectos liberatorios para Augas de Galicia.  
 
Non obstante todo o anterior, se cando concorra calquera das causas de resolución do convenio 
existen actuacións en execución, as partes, a proposta da Comisión de Seguimento, poderán 
acordar a continuación e finalización das actuacións en curso que se consideren oportunas, 
establecendo un prazo improrrogable para a súa finalización. Neste caso, durante o transcurso 
deste prazo, as cuestións relativas á titularidade das obras e a cesión da posesión rexeranse polo 
disposto na cláusula sexta deste convenio. 
 
DÉCIMO TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE POR INCUMPRIMENTO DO DEREITO DA 
UNIÓN EUROPEA 
 
De acordo co previsto no artigo 5.4 do Real decreto 515/2013, polo que se regulan os criterios e o 
procedemento para determinar e repercutir as responsabilidades por incumprimento do Dereito da 
Unión Europea, o réxime de obrigas e responsabilidades por incumprimentos que conten este 
convenio, considerase instrumento axeitado para a determinación das correspondentes 
responsabilidades.  
 
DÉCIMO CUARTA. PUBLICIDADE 
 
A sinatura deste convenio suporá o consentimento expreso das partes asinantes para incluír e facer 
públicos os datos persoais que consten no convenio, e mailo resto de especificacións contidas no 
mesmo, de conformidade co artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno (DOG nº 30 do 15 de febreiro) e o Decreto 126/2006, do 20 de xullo, polo que se regula o 
rexistro de convenios da Xunta de Galicia (DOG nº 149 do 3 de agosto). 
 
E para que así conste, en proba de conformidade coas cláusulas deste convenio, asinan as partes o 
presente documento por triplicado exemplar, no lugar e data do encabezado 
 
A presidenta de Augas de Galicia O alcalde do Concello de Mesía   
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Beatriz Mato Otero Mariano Iglesias Castro.” 

 
 
Manifesta o Sr. Alcalde que as parroquias de Visantoña, Olas e parte de Mesía aínda 

están sen auga. Non é desidia nin abandono, senón que son obras que custan o que custan, 
concretamente estas un millón de euros, e resulta moi difícil acadar financiación. Tiven 
dous entrevistas coa Conselleira de Medio Ambiente, outra co Presidente de Augas de 
Galicia e outras dous co Presidente da Xunta de Galicia, e se nos aproba unha primeira 
fase de 576.194,23 €, dividida en dous anualidades, 216.072,84 € para 2018, e 360.121,39 € 
para 2019. Pero con esta fase só acabaríamos coa parroquia de Mesía e parte da de Olas, 
aínda quedaría o resto de Olas e Visantoña, así que pedín unha nova entrevista coa 
conselleira para ver si se pode afrontar o resto aínda que sexa aportando fondos propios 
ou con outra financiación. Ademais, o proxecto xa acadou os pertinentes informes 
sectoriais e se non se executan pronto pode cambiar a normativa e terse que cambiar o 
proxecto, que xa costa bastante. Xa saben que estes últimos anos fixéronse moitos esforzos, 
e as parroquias de Cabrui e Bascoi rematáronse con fondos propios. En todo caso, esta 
primeira fase que se trae hoxe aquí, a paga integramente Augas de Galicia. 

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

unanimidade dos concelleiros presentes. 
 
 

5. 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. 
 
 

6. DAR CONTA DOS DECRETOS DE ALCALDÍA (379/2017 A 498/2017). 
 

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. 

 
RELACIÓN DE DECRETO DE ALCALDÍA DO 379 Ó 498 DO ANO 2017 

Nª 
DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 

379 Economía e facenda Execución do gasto. 03/10/2017 
380 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria sesión plenaria 03/10/2017 

381 Servizos Sociais Baixa usuarios axuda de alimentos 03/10/2017 
382 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria XGL 03/10/2017 

383 Contratación Adxudicación contrato obra C08/2017 Camiño do Calexo 03/10/2017 
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RELACIÓN DE DECRETO DE ALCALDÍA DO 379 Ó 498 DO ANO 2017 

Nª 
DECRETO NEGOCIADO ASUNTO FECHA 

384 Persoal Liquidación SAF mes xullo 2017 03/10/2017 
385 Contratación Contrato menor control de calidade obra C08/2017 03/10/2017 
386 Persoal Liquidación SAF mes agosto 2017 04/10/2017 
387 Emprego e formación Solicitude subvención APROL RURAL 2017 04/10/2017 
388 Economía e facenda X.C. 10-2017. Subvención Xunta para adquisición vehículo 

tractor e dous apeiros desbrozadora 
05/10/2017 

389 Contratación Adxudicación contrato servizo de arquitectura C09/2017 05/10/2017 
390 Contratación Inicio expte. de contratación C10/2017 obra Camiño en 

Arosa 
05/10/2017 

391 Contratación Aprobación expte. de contratación C10/2017 obra Camiño 
en Arosa 

05/10/2017 

392 Subvencións Solicitude inclusión obras no Pos+ 2017 adicional 05/10/2017 
393 Economía e facenda Execución do gasto . 06/10/2017 
394 Economía e facenda Execución do gasto. 06/10/2017 
395 Economía e facenda X.C. 11/2017. Subvención Xunta para humanización do 

entorno do castelo de Mesía 
06/10/2017 

396 Economía e facenda Corrección erros Decreto 364 de 28/09/2017 06/10/2017 
397 Economía e facenda Execución do gasto 09/10/2017 09/10/2017 
398 Economía e facenda Execución do gasto 09/10/2017 09/10/2017 
399 Subvencións Solicitude inclusión obra no Plan de Infraestruturas rurais 

2017 
09/10/2017 

400 Obras e Urbanismo Corrección erro decreto 391/2017 10/10/2017 
401 Contratación Inicio expte. de contratación C11/2017 Adquisición 

tractor-desbrozadoras 
10/10/2017 

402 Contratación Aprobación expte. de contratación C11/2017 10/10/2017 
403 Contratación SUBSTITUCIÓN VOGAL ÓRGANO DE NEGOCIACIÓN 

EXPTE. C04/2017 
11/10/2017 

404 Acción veciñal Axuda ecómica por nacemento de fillo 13/10/2017 
405 Economía e facenda Devolución ingreso indebido actividades 13/10/2017 
406 Facenda municipal Alta no Padrón de lixo 2018 13/10/2017 
407 Economía e facenda Execución do gasto 13/10/2017 
408 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 16/10/2017 
409 Cultura Xustificación subvención voluntariado 2017 17/10/2017 
410 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria XGL 17/10/2017 

411 Contratación Requirimento documentación expte. C10/2017 17/10/2017 
412 Facenda municipal Baixa no Padrón de lixo 2018 18/10/2017 
413 Facenda municipal Baixa no Padrón de lixo 2017 18/10/2017 
414 Facenda municipal Alta no Padrón de lixo 2018 18/10/2017 
415 Economía e facenda Execución do gasto. 19/10/2017 
416 Padrón de Habitantes Baixas de oficio no Padrón Municipal de Habitanes de 

Gheoghe Laurentiu Tanasa e Luisa Pérez Giao 
19/10/2017 

417 Economía e facenda Devolución ingreso indebido actividades 19/10/2017 
418 Contratación Adxudicación contrato obra C10/2017 Camiño en Arosa 23/10/2017 
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419 Contratación Corrección erro decreto 418/2017 24/10/2017 
420 Contratación Contrato menor control de calidade obra C10/2017 24/10/2017 
421 Contratación Arrendamento local farmacia nos Corrillos-Xanceda 25/10/2017 
422 Economía e facenda Execución do gasto. 26/10/2017 
423 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria Pleno extraordinario 26/10/2017 

424 Organización e 
funcionamento 

Convocatoria XGL 27/10/2017 

425 Economía e facenda Execución do gasto 30/10/2017 
426 Servizos sociais Alta usuaria SAF 30/10/207 
427 Facenda municipal Cambio titular no Padrón de lixo 2018 30/10/2017 
428 Acción veciñal Axuda económica por nacemento de fillo 31/10/2017 
429 Economía e facenda Execución do gasto 02/11/2017 
430 Servizos sociais Modificación intensidade SAF usuaria 02/11/2017 
431 Economía e facenda Execución do gasto 03/11/2017 
432 Contratación Requirimento documentación expte. C11/2017 03/11/2017 
433 Economía e facenda Execución do gasto 03/11/2017 
434 Servizos sociais Alta usuaria axuda de alimentos 03/11/2017 
435 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 06/11/2017 
436 Facenda municipal Aprobación do Padrón da auga do 3º ttre. Do 2017 06/11/2017 
437 Contratación Aprobación Certificación nº 1 obra C03/2017 06/11/2017 
438 Contratación Prórroga contrato mantemento eléctrico 2017-2019 06/11/2017 
439 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria Pleno extraordinario 07/11/2017 

440 Obras e Urbanismo Inicio expte. de contratación C12/2017 Senda peonil na 
Igrexa-Cabrui 

07/11/2017 

441 Obras e Urbanismo Aprobación expte. de contratación C12/2017 Senda peonil 
na Igrexa-Cabrui 

07/11/2017 

442 Contratación Adxudicación contrato C11/2017 Tractor-desbrozadoras 08/11/2017 
443 Acción Veciñal Licenza verbena popular 09/11/2017 
444 Contratación Aprobación certificación 1-final obra C07/2017 09/11/2017 
445 Contratación Aprobación certificación 1-final obra C08/2017 09/11/2017 
446 Economía e facenda Execución do gasto 09/11/2017 
447 Facenda municipal Cambio titular no Padrón de lixo 2018 10/11/2017 
448 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 10/11/2017 
449 Servizos sociais Alta usuaria SAF 10/11/2017 
450 Servizos sociais Baixa usuaria SAF 10/11/2017 
451 Servizos sociais Baixa usuario SAF 13/11/2017 
452 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 13/11/2017 
453 Economía e facenda Execución do gasto 14/11/2017 
454 Economía e facenda Devolución ingreso indebido SAF 14/11/2017 
455 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria XGL 14/11/2017 
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456 Servizos sociais Baixa usuaria SAF 16/11/2017 
457 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 16/11/2017 
458 Contratación Requirimento documentación expte. C04/2017 Senda 

peonil na Igrexa-Albixoi 
17/11/2017 

459 Economía e facenda Devolución ingreso indebido actividades municipais 20/11/2017 
460 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 20/11/2017 
461 Persoal Liquidación SAF setembro 2017 22/11/2017 
462 Acción veciñal Resolución axudas transporte escolar 2017-2018 22/11/2017 
463 Contratación Adxudicación contrato obra C04/2017 Senda peonil na 

Igrexa-Albixoi 
22/11/2017 

464 Contratación Contrato menor control de calidade obra C04/2017 22/11/2017 
465 Obras e Urbanismo Requirimento documentación expte. C12/2017 22/11/2017 
466 Servizos sociais Modificación intensidade SAF usuaria 23/11/2017 
467 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 23/11/2017 
468 Contatación Aprobación certificación 1-final obra C05/2017 23/11/2017 
469 Economía e facenda Aprobación expte. xeración de crédito 12/2017 23/11/2017 
470 Persoal Bases contratación peóns APROL RURAL 2017 23/11/2017 
471 Persoal Lista admitidos/as-excluidos/as proceso selección peóns 24/11/2017 
472 Contratación Adxudicación contrato obra C12/2017 Senda peonil na 

Igrexa-Cabrui 
24/11/2017 

473 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 27/11/2017 
474 Servizos sociais Alta usuario SAF 27/11/2017 
475 Persoal Prorroga contrato peón xardineria convenio Deputación 27/11/2017 
476 Economía e facenda Execución do gasto 27/11/2017 
477 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria XGL 28/11/2017 

478 Economía e facenda Devolución ingreso indebido actividades 28/11/2017 
479 Economía e facenda Devolución ingreso indebido actividades 28/11/2017 
480 Economía e facenda Aprobación expte. xeración de crédito 13/2017 28/11/2017 
481 Contratación Aprobación certificación 1-final obra C06/2017 Camiño 

Fachas a Castrallón 
28/11/2017 

482 Economía e facenda Execución do gasto 29/11/2017 
483 Persoal Liquidación SAF outubro 2017 30/11/2017 
484 Economía e facenda Execución do gasto 30/11/2017 
485 Economía e facenda Execución do gasto 01/12/2017 
486 Economía e facenda Execución do gasto 01/12/2017 
487 Economía e facenda Execución do gasto 01/12/2017 
488 Servizos sociais Alta usuaria SAF 01/12/2017 
489 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 01/12/2017 
491 Persoal Lista definitiva admitidos/as-excluidos/as proceso 

selección peóns APROL RURAL 2017 
04/12/2017 

490 Contratación Aprobación conta xustificativa subvención adquisición 
tractor-desbrozadora 

01/12/2017 
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492 Servizos sociais Baixa usuaria SAF 05/12/2017 
493 Persoal Modificación xornada laboral aux. axuda no fogar 05/12/2017 
494 Economía e facenda Aprobación expte. de trasferencia de crédito 1/2017 05/12/2017 
495 Economía e facenda Execución do gasto 05/12/2017 
496 Persoal Contratación peóns APROL RURAL 2017 11/12/2017 
497 Contratación Aprobación certificación 1-final obra C10/2017 12/12/2017 
498 Organización e 

funcionamento 
Convocatoria XGL 13/12/2017 

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

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

CELEBRADAS OS DÍAS 5 E 19 DE OUTUBRO, 2 E 16 DE NOVEMBRO DE 2017. 
 
 

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. 
 
 
 
8. ROGOS E PREGUNTAS. 
 

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

Visto e Prace, 
 O alcalde, 
 


