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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE MESÍA 

CELEBRADA O DÍA 6 DE NOVEMBRO DE 2014. 
 

 
En Mesía, a 6 de novembro de 
2014, 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 Á SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA O DÍA 1 DE AGOSTO DE 2014 E Á SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA O DÍA 9 DE SETEMBRO DE 2014. 
 

 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. APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN MARCO PARA A 

XESTIÓN COMPARTIDA DO SERVIZO DE RECUPERACIÓN E 
CONSERVACIÓN DO AMBIENTE NOS CONCELLOS DE MESÍA E FRADES. 

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

ALCALDE 
D. Mariano Iglesias Castro. 
 
CONCELLEIRO/AS: 
PSdeG-PSOE: 
D. Antonio Quindimil García. 
D. Gervasio Sánchez Barreiro. 
D. Iván Méndez García. 
Dª Pilar Sánchez Ulloa. 
D. José María Tojo Espiñeira. 
PP: 
D. Severino Álvarez Monteserín. 
Dª María José Quindimil Suárez. 
 
Non asisten e se excusan: 
PSdeG-PSOE: 
D. José Fernando García Lesta. 
Dª María Amparo García Pernas. 
BNG: 
D. José Manuel Raposo López. 
 
SECRETARIO - INTERVENTOR : 
D Eladio Bendaña Pardo. 
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“APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN MARCO PARA A 

XESTIÓN COMPARTIDA DO SERVIZO DE RECUPERACIÓN E CONSERVACIÓN DO 
AMBIENTE NOS CONCELLOS DE MESÍA E FRADES. 

 
Visto o convenio de colaboración marco para a xestión compartida do servizo de 

recuperación e conservación do ambiente nos concellos de Mesía e Frades de data 26 de maio de 
2014, asinado ao abeiro da Orde do 29 de abril de 2014 pola que se regulan os criterios de 
repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en 
concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación 
Ambiental, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades 
locais de Galicia, para o ano 2014 (DOG núm. 82, 30.04.2014), que literalmente di: 

 
“No Concello de Frades , a 26 de maio de 2014             
 
REUNIDOS: 
 
Os Sr.es. Alcalde dous seguintes concellos: 
 
CONCELLO DE FRADES: Don Roberto Rey Martínez 
CONCELLO DE MESÍA: Don Mariano Iglesias Castro 
 
Todos en nome e representación do seu referido Concello, en virtude do artigo 21 da Lei 7/1985, do 
2 de abril reguladora das bases de réxime local (LRBRL) e o artigo 61 dá Lei 5/1997, do 22 de xullo, 
reguladora da administración Local de Galicia (LALGA). 
 
Os reunidos actúan no exercicio dos seus cargos e, na representación que ostentan, recoñécense 
capacidade para obrigarse nos termos do presente convenio de colaboración e para o efecto: 
 

EXPOÑEN: 
 

Primeiro.- A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL) no seu 
artigo 25 establece que o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, pode promover toda clase de actividades e prestar cantos servizos públicos 
contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal. O Municipio exercerá 
en todo caso, competencias, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas. 
 
O artigo 80 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia 
(LALGA), regula que o municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, poderá promover toda clase de actividades e prestar todos os servizos públicos que 
contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade de veciños. O municipio 
exercerá, en todo caso, competencias nos termos da lexislación do Estado e da Comunidade 
Autónoma. 
 
Segundo.- O artigo 15 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, establece a posibilidade da 
realización de actividades de carácter material, técnico ou de servizos da competencia dun Concello 
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por encomenda a outros concellos cando existan razóns de eficacia o cando non se posúan os 
medios técnicos idóneos para o seu desempeño. 
 
Terceiro.- O artigo 15.4 da Lei 30/1992, regula a necesidade de formalizar a encomenda de xestión 
entre os distintos Concellos mediante a sinatura do correspondente convenio. 
 
Cuarto.- O artigo 26 LBRL dispón que os municipios por sí ou asociados deberán prestar, en todo 
caso, unha serie de servizos entre os que se inclúe o de limpieza viaria (Anexo I onde se recollen os 
servizos que se asocian), e o artigo 81 LALGA pronúnciase en termos semellantes. 
 
Quinto.- A Constitución recolle no artigo 103 que a Administración debe actuar de acordo, entre 
outros, cos principios de eficacia e coordinación. Nesa liña, o actual escenario de crise económica que 
afecta tamén aos concellos obriga a impulsar medidas relativas á xestión eficaz e eficiente dos 
recursos dispoñibles, co obxecto de poder continuar prestando ou prestar os servizos aos cidadáns en 
condicións de calidade que satisfagan ás súas necesidades, sendo preciso minimizar custos e 
XESTIONAR DE FORMA COMPARTIDA  nas actuacións públicas. A prestación dos servizos 
públicos, o seu fomento e a promoción das actividades esixe un elevado custo, tanto de instalación, 
adquisición coma de funcionamento e xestión que fai necesaria a colaboración entre distintas 
administracións locais, coa finalidade de poder prestar aos veciños unha actividade e un servizo que 
na actualidade se considera imprescindible como medio de mellora nas relacións cos mesmos. 
 
Sexto.- Por outra banda é necesario que ás administracións públicas promovan actuacións 
tendentes a garantir a igualdade e a calidade de vida dos veciños, sendo preciso neste momento de 
acentuada crise económica realizar un exercicio de políticas públicas responsables coa actual 
situación, implementando fórmulas eficaces e eficientes de xestión pública e boas prácticas, 
minimizando custos que posibiliten o mantemento da prestación dos servizos que ata o de agora se 
viñan prestando de forma independente. 
 
Sétimo.- Neste senso, é preciso optimizar os recursos económicos das administracións locais 
mediante fórmulas innovadoras que permitan a xestión compartida na prestación dos servizos 
públicos que neste caso se concreta no presente convenio de prestación do servizos de forma e 
maneira que o impacto da crise económica nos servizos públicos sexa menor e os resultados da posta 
en común dos recursos minimicen a crítica situación económica dalgúns concellos.  
 
Oitavo.- Tanto a LRBRL, como a LALGA e a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, recollen ao 
longo do seu articulado o principio xeral de colaboración interadministrativa. 
  
Noveno.- Por todo o anterior, na actual situación de crise económica, a xestión compartida de 
servizos configúranse como única solución para prestar ou continuar prestando determinados 
servizos públicos, polo que os concellos asinantes ACORDAN a XESTIÓN COMPARTIDA do 
seguinte SERVIZO DE MELLORA, MANTEMENTO E PROTECCIÓN DO AMBIENTE E 
DO MEDIO NATURAL,  mediante o presente convenio segundo as seguintes: 
 
CLÁUSULAS: 
 
Primeira.- Obxecto.- 
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O obxecto do presente convenio é fixar ás principais liñas de colaboración así como a coordinación, 
dirección, xestión, financiamento, organización e funcionamento do servizo de MELLORA, 
MANTEMENTO E PROTECCIÓN DO AMBIENTE E DO MEDIO NATURAL, a prestar de 
forma compartida entre os concellos de Frades e Mesía. 
 
Segunda.- Ámbito Territorial.- 
O ámbito territorial da xestión compartida do servizo será o correspondente aos termos municipais 
dos Concellos de Frades e Mesía. 
 
Terceira.- Obxectivos da colaboración.- 
O presente convenio baséase no principio xeral de colaboración interadministrativa, para a 
efectividade da coordinación e eficacia administrativa, que se concreta en:  
 

- Posibilitar na actual situación de crise económica a prestación dun servizo público. 
- Prestar de forma eficaz e eficiente o servizo público. 
- Minorar os custos antieconómicos da prestación illada. 
- Garantir o acceso dos veciños a uns servizos públicos de calidade mediante unha oferta de 

recursos suficiente e equilibrada 
- Dar resposta ás necesidades da poboación mediante unha axeitada planificación previa 
- Valorizar os recursos dispoñibles 

 
Cuarta.- Xestión compartida do servizo.-   
A xestión do servizo será realizada polo Concello de Frades e polo Concello de Mesía de forma 
recíproca e incluirá todo o relacionado coa xestión do servizo, aspectos materiais, técnicos ou de 
servizo (sexa tramitación administrativa, instalación, reparación e mantemento de infraestruturas, 
xestión de persoal, xestión de axudas, etc).  
 
Esta encomenda non supón cesión da titularidade da competencia nin dos elementos substantivos 
do seu exercicio, sendo responsabilidade do Concello encomendante ditar cantos actos ou resolucións 
de carácter xurídico dean soporte ou nos que se integre a concreta actividade material obxecto da 
encomenda. 
 
Debe determinarse un catálogo de condicións en que se debe levar a cabo a xestión. 
 
Este convenio comprende tamén a posibilidade de contratación por un ou polos dous Concellos, na 
forma que se sinale, de todas as actividades ou prestacións necesarias para o funcionamento e 
xestión do servizo compartido, actuando como órgano de contratación de acordo co artigo 109.5. do 
Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido la Lei de 
contratos do sector público, que regula a financiamento dos contratos con achegas de distinta 
procedencia de tal xeito que tramitarase un só expediente de contratación polo concello ao que 
corresponda a adxudicación do contrato, debendo acreditarse naquel a plena disponibilidade de todas 
as achegas e determinarse á orde de seu pagamento. 
 
Quinta.- A Comisión Mixta. Coordinación. - 
Para facilitar o seguemento, cumprimento e a coordinación do convenio, constituírase unha 
Comisión Mixta, sen prexuízo das competencias atribuídas aos respectivos Alcaldes, integrada por 
un representante de cada concello, á que poderán asistir técnicos dos mesmos. 
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A Comisión Mixta  rexerase polo establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común 
 
A Comisión mixta ditará ás súas propias normas de funcionamento, debéndose reunir coa regularidade 
que acorden as partes. 
 
Ás súas principais funcións serán: 

• O seguemento da xestión do servizo. 
• Elaborar o orzamento  do servizo compartido e sometelo a aprobación  dos concellos asociados 

xunto coa distribución de cargas que xenere o servizo. 
• A fixación do catálogo de condicións de prestación do servizo, co  establecemento das directrices 

básicas da prestación conxunta e do Programa fixando liñas básicas de actuación. 
• A elaboración das súas normas internas de xestión. 
• A interpretación do convenio. 
• A proposta, no seu caso, de addendas. 
• Intervención previa á resolución por incumprimento. 
• Resolver cantas dúbidas se lle presenten polos membros integrantes. 
• Calquera outras relacionadas coa xestión do servizo. 

 
Sexta. - Elaboración do catálogo de condicións de prestación do servizo  e modificación de 
ordenanzas. 
Os plenos dos Concellos que pretenden colaborar deberán no prazo máximo de  catro meses, proceder á 
aprobar o correspondente catálogo de condicións de prestación do servizo que lle propoña a Comisión 
Mixta. 
 
Nese mesmo prazo, deberán proceder a modificar, no seu caso, as Ordenanzas e regulamentos que 
afecten directamente ao funcionamento do servizo co fin de homoxeneizalas, segundo a proposta da 
Comisión. 
 
Sétima. Medios persoais e materiais.- 
Os dous Concellos sinalan en Anexo II  os medios persoais e materiais que adicará á realización das 
actividades materias, técnicas ou de servizos que constitúen o obxecto da xestión compartida. 
 
Oitava.- Subvencións e axudas.- 
Para a xestión do servizo poderán solicitarse as  axudas que se convoquen polas diferentes 
Administracións Públicas para o mesmo ámbito de actuación. 
 
As solicitudes e xestión de subvencións e axudas para o servizo será proposta pola Comisión Mixta e 
solicitada polo Concello encomendado ou ben na forma que se determine nos termos da convocatoria 
correspondente. 
 
Nestes casos o caso farase constar expresamente na solicitude os compromisos de execución asumidos 
por cada concello asinante do presente convenio, de acordo coas condicións da xestión establecidas ou as 
que especificamente se acorden, así como o importe de subvención a aplicar por cada un deles. En 
calquera caso, deberá nomearse un representante o apoderado único dos concellos conveniantes, con 
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poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como beneficiario, corresponden aos concellos 
asinantes.  
 
Novena.- Financiamento.- 
Os concellos comprométense a garantir un financiamento suficiente e estable para unha eficaz e 
eficiente prestación do servizo asociado. Para este efecto habilitarán ás aplicacións orzamentarias 
necesarias que serán certificadas polo secretario do concello en consonancia co orzamento elaborado 
pola Comisión Mixta.  
 
O reparto será dun cincuenta por cento para cada Concello. 
 
Cada concello será responsable da exacción das taxas que se xeren pola prestación do servizo non seu 
termo municipal. 
 
Os concellos deberán transferir nun prazo non superior a dous meses dende o comezo do exercicio 
orzamentario a cantidade que lle corresponda ao concello que realiza a xestión ordinaria que deberá 
elaborar unha conta xustificativa composta cando menos de memoria xustificativa e económica, copia 
dás facturas e demais gastos, informe de intervención do cumprimento dá finalidade e certificado do 
secretario dá relación de gastos e declaración de axudas, procedéndose ao reintegro en caso contrario. 
 
Décimo.- Causas de resolución.- 
Ou presente convenio resolverase: 

a) Denuncia unilateral con preaviso de tres meses ou mutuo acordo 
b) Por incumprimento total ou parcial dalgunha dás estipulacións que ou regulan. 
c) Polo vencemento do prazo de vixencia 

 
No caso de resolución do convenio cada concello recuperará os medios persoais e materiais adscritos 
ao desenvolvemento deste. 
  
Décimo Primeira.-  Vixencia do Convenio 
O presente convenio entrará en vigor ou día da súa sinatura e estendera a súa vixencia ata o 31 de 
decembro de 2014. 
 
Décimo Segunda - Natureza do Convenio 
O presente convenio ten natureza administrativa e ás discrepancias que xurdan pola súa aplicación 
serán resoltas pola comisión de seguimento quedando ás partes suxeitas á xurisdición contencioso-
administrativa para a resolución de calquera conflito que puidese xurdir na súa aplicación. 
 
Décimo Terceira.- Normativa aplicable 
En todo o non previsto expresamente polo presente convenio estarase ao disposto na lexislación 
aplicable segundo a materia obxecto do convenio.- 
 
Décimo Cuarta.- Xurisdición competente 
Os conflitos que se susciten en desenvolvemento do presente convenio serán coñecidos, en primeira 
instancia, pola Comisión Mixta , en caso de non chegar a un acordo, ás partes someterán ás 
cuestións litixiosas ao coñecemento dous tribunais do orde xurisdicional contencioso-
administrativo. 
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En proba de conformidade co expresado neste convenio, asínase polas partes comparecentes, por 
triplicado exemplar e para un só efecto, non lugar e data que se sinalan non encabezamento.” 
 
Por todo o anteriormente exposto e de acordo co establecido na cláusula décimo primeira do citado 
convenio, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 

 
 PRIMEIRO.- Aprobar o convenio de colaboración marco para a xestión compartida do 
servizo de recuperación e conservación do ambiente nos concellos de Mesía e Frades. 
 
 Mesía, 24 de setembro de 2014. 
 Asdo. O alcalde, 
 Mariano Iglesias Castro” 
 

Manifesta o Sr. Alcalde que levamos pedindo esta subvención dous anos, sendo 
necesario aprobar o correspondente convenio.  

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

unanimidade dos concelleiros presentes. 
 
 

3. APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL 
DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MESÍA, PARA A SÚA ADAPTACIÓN Á 
LEI 8/2013, DO 28 DE XUÑO, DE ESTRADAS DE GALICIA. 
 
 

 O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 
 
“PROPOSTA DA ALCADÍA-PRESIDENCIA Ó CONCELLO PLENO 

D. Mariano Iglesias Castro, Presidente da Comisión Informativa de seguimento do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Mesía, considerando os antecedentes que, 
sucintamente, de seguido se expoñen: 

 
- O Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Mesía foi aprobado definitivamente 

por Orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, en data do 26 de 
decembro de 2012 (publicada no DOG nº 7, de data 10/01/2013). 

- En data 12/07/2013 publícase no DOG a Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia, 
entrando en vigor aos tres meses da súa publicación. 
 - En data 18/3/2014 remíteselle por parte do concello de Mesía á Secretaría Xeral de 
Calidade e Avaliación Ambiental, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, o 
“Documento de inicio para o procedemento de modificación puntual do PXOM de Mesía para a 
adaptación á Lei 8/2013, de estradas de Galicia”. 

- En data 2/5/2014 recíbese no concello de Mesía a decisión de 21 de abril de 2014 da 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestruturas, sobre a non necesariedade de sometemento a avaliación ambiental estratéxica 
relativa á modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Mesía para 
a adaptación á nova Lei de Estradas (publicada no DOG nº 93, de data 16/05/2014).  
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- En data 9/5/2014 recíbese no concello de Mesía, remitido pola Secretaría Xeral de Calidade 

e Avaliación Ambiental, un Informe do Instituto de Estudios do Territorio no que se considera que a 
modificación puntual non producirá efectos significativos sobre a paisaxe. 

- En data 14/06/2014 remítese expediente completo da Modificación Puntual á Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, para que emita o corresponde informe, ao abeiro do 
artigo 85.1 en relación co 93.4 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia. 

- En data 7/08/2014 recíbese no concello de Mesía o Informe previo á aprobación inicial, 
remitido pola Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

- En data 3/10/2014 recíbese no concello de Mesía o documento denominado 
“DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL da Modificación Puntual do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal de Mesía, para a súa adaptación á Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de 
Galicia”, redactado pola empresa Estudio Técnico Galego, S.A. 

Incorporados ao expediente informe favorable dos servizos técnicos e de secretaría. 
É polo que por todo o que antecede, visto o ditame favorable da Comisión Informativa de 

seguimento do Plan Xeral de Ordenación Municipal, e de conformidade co disposto no artigo 85.2 
da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, 
propoño ó Concello Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 

 
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente a Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal de Mesía, para a súa adaptación á Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, 
contida no documento elaborado por Estudio Técnico Galego, S.A. datado en outubro de 2014. 

 
SEGUNDO: Someter o expediente completo ao trámite de información pública durante un 

prazo de dous meses, mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e en dous dos 
xornais de maior difusión na provincia (El Correo Gallego e La Voz de Galicia). Simultaneamente e 
durante o mesmo prazo, se dará audiencia aos concellos limítrofes. Así mesmo, a Modificación 
Puntual poderá ser consultada na páxina web municipal: http://concellodemesia.es. 

 
TERCEIRO: Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, recabaranse das 

Administracións Públicas competentes os informes sectoriais que resulten necesarios. 
 
En Mesía, 27 de outubro de 2014. 
O alcalde,  

 Asdo./ Mariano Iglesias Castro.” 
 
Manifesta o Sr. Alcalde que  o Plan Xeral deste concello aprobouse definitivamente 

pola Xunta en decembro de 2012, resultando que en agosto do ano 2013 modificouse a Lei 
de estradas de Galicia, o que supuxo, entre outras cuestións, un cambio no réxime xurídico 
dos treitos urbanos, unha redución das distancias de aliñacións e liñas de edificación, así 
como tamén evitar que se teña pedir autorización ás administracións titulares das estradas 
deses treitos para obter licenza municipal. Esta modificación que se trae hoxe aquí supón a 
adaptación do noso Plan a estas novas determinacións establecidas na nova Lei de 
estradas de Galicia. 

 

http://concellodemesia.es/�
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Non habendo máis intervencións, sometido o asunto a votación, apróbase por 

unanimidade dos concelleiros presentes, oito votos a favor, maioría absoluta do número 
legal de membros da corporación, seis correspondentes aos concelleiros presentes do 
PSdeG-PSOE e dous correspondentes aos concelleiros presentes do PP. 

 
 

4. ADXUDICACIÓN CONTRATO DE XESTIÓN, MEDIANTE CONCESIÓN, DO 
SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA E SANEAMENTO DO 
CONCELLO DE MESÍA. 
 
 

 O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 
 
“ADXUDICACIÓN CONTRATO DE XESTIÓN, MEDIANTE CONCESIÓN, DO 

SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA E SANEAMENTO DO CONCELLO DE 
MESÍA. 
 

Visto que en data 9 de setembro, por acordo do Concello Pleno aprobouse o expediente de 
contratación da xestión, mediante concesión, do servizo de abastecemento de auga e saneamento do 
concello de Mesía, por un valor estimado de 64.854,61 € anuais, máis o IVE correspondente ao 10% 
(6.485,46€), por un período de sete anos coa posibilidade dunha prórroga por outros sete, 
procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación e tramitación ordinaria ó 
abeiro do artigo 157 e concordantes do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, así 
como o prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de prescricións técnicas, 
autorizouse o gasto, e acordouse a apertura do procedemento de licitación. 

 
Visto que se publicaron os correspondentes anuncios de licitación no BOP nº 176, de data 16 

de setembro de 2014, e no DOG nº 177, de data 17 de setembro, e no perfil do contratante. 
 
Visto que resultou admitido o único licitador presentado, ESPINA Y DELFÍN, S.L. 
 
Vista a proposta da mesa de contratación, logo de valorar a documentación presentada polo 

licitador “Espina Y Delfín, S.L.”, de acordo cos criterios establecidos nos pregos de cláusulas 
administrativas, da que resulta a seguinte puntuación: 

 
EMPRESA Proposta técnica sobre B Puntuación 

sobre B 
Oferta económica sobre C Puntuación 

sobre C 
Puntuación 

total Criterio de valoración Puntuación Custes Oferta 

ESPINA Y 
DELFÍN, S.L. 

a) Organización, contratación 
e facturación 12 

40,00 

Custes fixos de 
abastecemento 39.000,01 € 

44,625 84,625 

b) Atención ó usuario e 
xestión de avarías e 
emerxencias 

11 Custes variables de 
abastecemento 0,3877 €/m3 

c) Medios humanos e 
materiais adscritos ó servizo 8 Custes fixos de 

saneamento 10.041,63 € 

d) Plan de fugas 9 Custes variables de 
saneamento 0,4377 €/m3 

 
Constando no expediente a aportación pola empresa adxudicataria da documentación 

prevista no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, e no prego de cláusulas 
administrativas particulares, así como a garantía definitiva por un importe de 22.699,11 €. 
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De conformidade cos artigos 151.3 e 151.4 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de 

novembro, e co artigo 47.2.j) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases de réxime local, propoño ó Pleno 
da corporación, a adopción dos seguintes acordos: 
 

Primeiro.- Adxudicar a “Espina Y Delfín, S.L.”, o contrato de xestión, mediante concesión, 
do servizo de abastecemento de auga e saneamento do concello de Mesía, por un período de sete anos 
coa posibilidade dunha prórroga por outros sete anos mais, consonte ás características do proxecto 
do servizo presentado pola empresa, os pregos de cláusulas administrativas particulares do contrato 
e os pregos de prescricións técnicas, polos seguintes importes anuais resultantes da oferta do 
adxudicatario, IVE excluído: 

 
- Custes fixos de abastecemento por un importe de TRINTA E NOVE MIL EUROS CUN 

CÉNTIMO (39.000,01 €). 
 
- Os custes variables de abastecemento por un importe de 0,3877 €/m3. 

 
- Os custes fixos de saneamento por un importe de DEZ MIL CORENTA E UN EUROS 

CON SESENTA E TRES CÉNTIMOS (10.041,63 €). 
 
- Os custes variables de saneamento por un importe de 0,4377 €/m3. 
 
Segundo.- Dispoñer o gasto con cargo á aplicación 161.21300 do vixente orzamento 

municipal para 2014. 
 
Terceiro.- Notificar o presente acordo ó licitador e, simultaneamente, publicar a 

adxudicación no perfil do contratante, facendo constar que o adxudicatario ten un prazo de 15 días 
hábiles a contar dende o seguinte á recepción da notificación do presente acordo para que proceda á 
formalización do contrato. 
 
 MESÍA, 3 de novembro de 2014. 
 O alcalde, 
 D. Mariano Iglesias Castro.” 

 
Manifesta o Sr. Alcalde que logo de tomarse acordos neste Pleno respecto á forma 

de prestación do servizo e a súa duración, así como de aprobación do correspondente 
expediente de contratación, tramitouse o procedemento de licitación mediante anuncios 
no BOP e no DOG e só se presentou unha oferta, a da empresa Espina y Delfín, que xa 
viña prestando o servizo. Supoño que lles sería interesante porque xa prestan o servizo en 
concellos próximos. 

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

unanimidade dos concelleiros presentes, oito votos a favor, maioría absoluta do número 
legal de membros da corporación, seis correspondentes aos concelleiros presentes do 
PSdeG-PSOE e dous correspondentes aos concelleiros presentes do PP. 
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5. DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN DO TERCEIRO 
TRIMESTRE, EN APLICACIÓN DO ESTABLECIDO NA LEI 15/2010, DE 
MODIFICACIÓN DA LEI 3/2004, POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE 
LOITA CONTRA A MOROSIDADE NAS OPERACIÓNS COMERCIAIS. 
 
 
O Sr. Alcalde da conta do resumo do mesmo: 
PAGOS REALIZADOS NO TRIMESTRE: 
Período medio de pago (PMP): 9,63 días 
Período medio de pago excedido (PMPE): 0,00 días 
Pagos realizados no trimestre dentro de período legal de pago: 342 pagos, por un 

importe total de 443.583,43€. 
Pagos realizados no trimestre fora de período legal de pago: 0. 
FACTURAS OU DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS PENDENTES DE PAGO AO 

FINAL DO TRIMESTRE: 
Período medio do pendente de pago (PMPP): 0,20  días  
Período medio do pendente de pago excedido (PMPPE): 0,00 días 
Pendente de pago dentro do período legal de pago ao final do trimestre: 14 

operacións, por importe de 6.210,51€. 
Pendente de pago fora do período legal de pago ao final do trimestre: 0 operacións. 
INTERESES DE DEMORA PAGADOS NO PERÍODO: 0,00€ 
FACTURAS OU DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS QUE AO FINAL DO 

TRIMESTRE TRANSCORRERAN MÁIS DE TRES MESES DENDE A SÚA ANOTACIÓN 
NO REXISTRO DE FACTURAS E NON SE TEÑA TRAMITADO O EXPEDIENTE DE 
RECOÑECEMENTO DA OBRIGA: 0. 

 
Os Sres. Concelleiros quedan enterados. 
 
 

6. SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E 
INFRAESTRUTURAS DA CREACIÓN DUN PUNTO LIMPO DE MANEIRA 
CONXUNTA CO CONCELLO DE FRADES. ACORDOS QUE PROCEDAN. 
 
 

 O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 
 
“Mariano Iglesias Castro, Alcalde – Presidente do Concello de Mesía, A Coruña  

 
Visto o Decreto 4/2005, do 13 de xaneiro, sobre colaboración técnica e financeira da 

Consellería de Medio Ambiente coas entidades locais en materia de xestión de residuos. 
 

Visto o interese de creación dun punto limpo para os concellos de Frades e Mesía na parcela 
número 114 sita na parroquia de Céltigos do Concello de Frades, dado que con esta agrupación se 
pretende impulsar medidas relativas á xestión eficaz e eficiente dos recursos dispoñibles e así poder 
continuar prestando os debidos servizos aos cidadáns minimizando custes. 
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Propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 

 
Primeiro.- Solicitar á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas a creación 

dun punto limpo de maneira conxunta co Concello de Frades. 
 

Segundo.- Nomear ao Alcalde do Concello de Frades, don Roberto Rey Martínez, 
representante para actuar como coordinador e interlocutor ante a dita consellería e cumprir con 
todas as obrigas que como beneficiario correspondan á agrupación. 
 

Terceiro.- O compromiso de asumir, unha vez recepcionadas as obras e previa comunicación 
da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia a súa 
explotación, mantemento e conservación. 
 

Mesía, 28 de outubro de 2014  
Asdo.: 
D. Mariano Iglesias Castro.” 
 
Manifesta o Sr. Alcalde que o Punto Limpo ubicaríase no concello de Frades, na 

parroquia de Céltigos, que limita coa nosa parroquia de Boado, polo que estaría a 50 
metros do noso concello. Baralláronse outras ubicacións pero as outras parcelas non 
reunían as condicións necesarias segundo os técnicos da Xunta. Con esta instalación 
daríase solución ao problema que teñen os veciños para desfacerse de determinados 
residuos, xa que teñen que acudir a concellos veciños ou acopialos nós para buscar logo o 
xestor axeitado. Non sei a demanda que vai ter e co´mo se xestionará, pero é necesario. 

 
Pregunta o Sr. Álvarez se unha vez feito, o mantemento e xestión será competencia 

dos concellos, respostando o Sr. Alcalde que sí. 
 
Non habendo máis intervencións, sometido o asunto a votación, apróbase por 

unanimidade dos concelleiros presentes. 
 
 

7. MOCIÓNS. 
 
 
Pregunta o Sr. Alcalde se algún grupo quere, pola vía de urxencia, presentar 

algunha moción.  
 

 Non habendo intervencións, pásase ao punto seguinte da orde do día. 
 
 

8. DAR CONTA DOS DECRETOS DE ALCALDÍA (233/2014 a 366/2014). 
 
 

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 
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íntegro na casa do concello, dálles a palabra ós portavoces dos distintos grupos políticos 
municipais para que soliciten as aclaración que estimen convenientes. 

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

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

CELEBRADAS OS DÍAS 17 E 31 DE XULLO, 14 DE AGOSTO, 5, 11 E 25 DE 
SETEMBRO E 9 DE OUTUBRO DE 2014. 

 
 

Manifesta o Sr. Alcalde que, dado que os concelleiros xa teñen copia das actas da 
Xunta de Goberno Local, dálles a palabra ós portavoces dos distintos grupos políticos 
municipais para que soliciten as aclaración que estimen convenientes. 

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

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

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

Visto e Prace, 
 O alcalde, 


	EMPRESA

