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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE 

MESÍA CELEBRADA O DÍA 15 DE DECEMBRO DE 2015 
 

En Mesía, a 15 de decembro de 
2015, 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 extraordinaria do Pleno. 

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

 
 
1. POS 2016. ACORDOS QUE PROCEDAN. 

 
O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 
 
“PROPOSTA Ó PLENO  
POS 2016. ACORDOS QUE PROCEDAN. 
 
1.- Participar no Plan de provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (POS) 2016 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen 
a aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada ós investimentos e 
ó financiamento dos gastos correntes do exercicio 2016, e de acordo co financiamento que se indica: 
 
A) Realización de obras: 
 

Denominación da obra Deputación Concello Presuposto total 
PONTE SOBRE O RÍO SAMO EN MESÍA 91.529,01 € 0 € 91.529,01 € 

CAMIÑO EN FORTORTO (BOADO) E OUTRO 36.813,32 € 0 € 36.813,32 € 

ALCALDE 
D. Mariano Iglesias Castro. 
 
CONCELLEIRO/AS: 
PSdeG-PSOE: 
Dª Pilar Sánchez Ulloa  
D. Gervasio Sánchez Barreiro. 
D. José Fernando García Lesta.  
D. José Pardo Álvarez. 
D. José Antonio Calviño Gómez.  
D. José María Tojo Espiñeira. 
PP: 
D. José Manuel García Sesmonde. 
D. Adolfo Manuel Grobas Vázquez. 
 
Non asisten e se excusan: 
PSdeG-PSOE:  
Dª María Amparo García Pernas.  
D. José Piñeiro Blanco. 
 
SECRETARIO - INTERVENTOR : 
D Eladio Bendaña Pardo. 
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SUBTOTAL OBRAS 128.342,33 € 0 € 128.342,33 € 

 
Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2016 e que se relacionan nesta 

táboa. 
 
B) Financiamento de gastos correntes: 
 
 Deputación 

Achega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes 95.733,94 € 

SUBTOTAL GASTO CORRENTE E AMORTIZACIÓN DÉBEDA 95.733,94 € 

 
C) Resumo: 
 

Denominación da obra Deputación Concello Presuposto total 
SUBTOTAL OBRAS 128.342,33 € 0 € 128.342,33 € 
SUBTOTAL GASTOS CORRENTES  95.733,94 € 0 € 95.733,94 € 

T O T A L 224.076,27 € 0 € 224.076,27 € 
 

2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2016 no que se inclúen as obras que a 
continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos: 
 

Denominación da obra Presuposto 
CAMIÑO HACIA AS VIRTUDES (LANZÁ) E OUTROS 36.428,56 € 
 

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

4.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2016 os fondos 
necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 2016 se a 
houbera. 
 

5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da 
contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada si esta prodúcese 
efectivamente. 
 

6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
administracións públicas para o financiamento do investimento ou, no caso de que existan axudas 
ou subvencións concorrentes doutras administracións para a súa execución, achégase o detalle de 
cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. 
 

7.- Autorízase á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración 
Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao corrente 
nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 
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 8.- Facultar expresamente ó alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 
presente acordo e o correspondente expediente. 

 
En Mesía, 11 de decembro de 2015.O alcalde Asdo./Mariano Iglesias Castro” 
 
Manifesta o Sr. Alcalde que a cantidade que corresponde a cada concello no POS 

ven determinada por factores como a poboación, a extensión ou a carga fiscal. Da 
cantidade que nos corresponde este ano, 224.076,27 euros, imos adicar un 57% a obras, uns 
cento vinte e sete mil euros, e o resto a gasto corrente, uns noventa e cinco mil euros. Isto 
permitirá destinar fondos municipais á inversión e, no seu caso, facer a aportación 
municipal correspondente a subvencións que nos poidan conceder ao longo do exercicio. 

 
De seguido o Sr. Alcalde precisa aos Sres. Concelleiros a ubicación das obras 

segundo os proxectos referidos. 
 
Non habendo máis intervencións, sometido o asunto a votación, apróbase por 

unanimidade dos concelleiros presentes, sete correspondentes aos concelleiros presentes 
do PSdeG-PSOE e dous correspondentes aos concelleiros do PP. 

 
 

2. PAS 2015. ACORDOS QUE PROCEDAN. 
 

O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 
 
“PROPOSTA Ó PLENO  
PAS 2015. ACORDOS QUE PROCEDAN. 
 
1.- Participar no Plan de acción social (PAS) 2015 da Deputación Provincial da Coruña, 

cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da subvención asignada 
aos seguintes investimentos financeiramente sostibles, de acordo co financiamento que se especifica, 
aprobando os seus proxectos das obras ou pregos das subministracións: 
 

A ) Investimentos financeiramente sostibles de carácter social: 
 

Denominación da obra Deputación Concello Orzamento total 
SENDA PEONIL NA IGREXA (BOADO) E PRAZA PÚBLICA 
IGREXA MESÍA 53.001.61 € 0 € 53.001.61 € 

ARRANXO DE EQUIPAMENTOS NO CAMPO DE FÚTBOL DE 
VISANTOÑA 59.348,43 € 0 € 59.348,43 € 

ACONDICIONAMENTO DA PISCINA MUNICIPAL DE XANCEDA 
E OUTROS 53.971,44 € 0 € 53.971,44 € 

ARRANXOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE XANCEDA 68.515,55 € 0 € 68.515,55 € 
SUBTOTAL INVESTIMENTOS DE CARÁCTER SOCIAL 234.837,03 € 0 € 234.837,03 € 

 
B ) Outros investimentos financeiramente sostibles: 

 
Denominación da obra Deputación Concello Orzamento total 
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CAMIÑO DO CAMPO A PEREIRUGA (XANCEDA) E OUTRO 70.721,52 € 0 € 70.721,52 € 

SUBTOTAL OUTROS INVESTIMENTOS  70.721,52 € 0 € 70.721,52 € 
 

C ) Resumo: 
 

Denominación da obra Deputación Concello Orzamento total 
SUBTOTAL INVESTIMENTOS DE CARÁCTER SOCIAL 234.837,03 € 0 € 234.837,03 € 
SUBTOTAL OUTROS INVESTIMENTOS 70.721,52 € 0 € 70.721,52 € 

T O T A L 305.558,55 € 0 € 305.558,55 € 
 

2.- Aprobar o Plan complementario no que se inclúen as obras ou subministracións de 
carácter social que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de 
prescricións: 
 

Investimentos financeiramente sostibles de Orzamento carácter social 
---- 0 € 

TOTAIS  
 

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

4.- Comprometerse o Concello, no seu caso, a incluír no orzamento municipal os fondos 
necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas neste Plan 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 do investimento ou, no caso de que existan axudas 
ou subvencións concorrentes doutras Administracións para a súa execución, achégase o detalle de 
cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.  
 

7.- Autorizase á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración 
Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao corrente 
nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 
 

8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 
presente acordo e o correspondente expediente. 
 

En Mesía, 11 de decembro de 2015.O alcalde Asdo./Mariano Iglesias Castro” 
 
Manifesta o Sr. Alcalde que a cantidade que corresponde a cada concello no PAS 

ven determinada por criterios similares aos do POS, esixindo adicar alomenos un 60% a 
inversións financieiramente sostibles de carácter social e o resto para outros investimentos. 
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Nós propoñemos adicar un 76% aos investimentos de carácter social e o 24% restante a 
outros investimentos. Os proxectos sinalados máis arriba recollen o arranxo dos vellos 
vestiarios e dos aseos do campo de fútbol de Visantoña, así como as torres de iluminación, 
arranxo da piscina municipal e as súas torres de ducha, o pintado do colexio de Xanceda, a 
pavimentación do polideportivo de Xanceda botando placa co fin de illar a humidade, e, 
por outra banda, o arranxo da pista do Campo a Pereiruga, que ten un firme bastante 
irregular. Seguro que hai outros proxectos posibles, pero non me cabe dúbida de que estes 
son necesarios. 

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

unanimidade dos concelleiros presentes, sete correspondentes aos concelleiros presentes 
do PSdeG-PSOE e dous correspondentes aos concelleiros do PP. 

 
 

3. APOIO Á PROPOSTA FORMATIVA PARA O CENTROS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE CURTIS. ACORDOS QUE PROCEDAN. 

 
O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 
 
“PROPOSTA Ó PLENO  
 
APOIO Á PROPOSTA FORMATIVA PARA O CENTROS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE CURTIS. ACORDOS QUE PROCEDAN. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. A situación de crise actual en Galicia, e especialmente no medio rural require dunha 
reordenación da oferta educativa que garanta o equilibrio territorial e as oportunidades 
profesionais da nosa poboación. Esta premisa provocou que no mes de outubro e novembro 
de 2015 se establecesen varias xuntanzas entre por una lado, os representantes dos concellos 
de Aranga, Boimorto, Curtis, Frades, Mesía, Sobrado e Vilasantar, concellos aos que o 
centro de formación profesional de Curtis da servizo. E por outro, a directiva do centro, 
ANPA, representantes do concello de Curtis e a orientación laboral municipal. 

 
2. Acordouse por consenso solicitar á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria adaptar a oferta formativa do Instituto de Curtis ás demandas do mercado 
laboral actual. Para o cal, se determinou solicitar os seguintes ciclos formativos: 

 
 Familia profesional: Servizos Socioculturais e á comunidade: “Atención a persoas en 

situación de dependencia”. 
 Familia profesional: Transporte e mantemento de vehículos: “Carrozaría” e 

“Electromecánica de maquinaria”. 
 

3. Anexo: Proposta formativa para o centro de formación profesional de Curtis. 
 

Por esta Alcaldía proponse ó Pleno: 
 



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

 

 
1. Apoiar a solicitude dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 
 

2. Facultar ó Sr. Alcalde, D. Mariano Iglesias Castro para actuar en nome e representación 
do Concello de Mesía en todas aquelas xestións relacionadas. 

 
En Mesía, 11 de decembro de 2015.O alcalde Asdo./Mariano Iglesias Castro” 
 
Manifesta o Sr. Alcalde que hai uns meses chamoume o alcalde de Curtis 

comunicándome que tiñan este problema co Centro, e que xa perderon algún módulo por 
non ter nenos. Convocounos aos concellos limítrofes para ver si xuntos podíamos pedir á 
Consellería algunha especialidade que interesara aos veciños. Á reunión foi a miña 
compañeira, a Sra. Sánchez, que completará o que estoulles dicindo. 

 
Toma a palabra a Sra. Sánchez, quen manifesta que alí plantexouse facer outras 

ofertas educativas de interese para a poboación. Ao final, e logo de consensuarse moito 
entre todas as partes e cos concellos que se sinalan na proposta, acordouse solicitar os 
ciclos de “Carrozaría” e “Electromecánica de maquinaria”, así como o de “Atención a 
persoas en situación de dependencia”, que entendemos que teñen boa saída laboral, e se 
adaptan ás características do noso entorno, resultando interesantes para os rapaces.  

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

unanimidade dos concelleiros presentes, sete correspondentes aos concelleiros presentes 
do PSdeG-PSOE e dous correspondentes aos concelleiros do PP. 

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

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

Visto e Prace, 
 O alcalde, 


