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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN 
EN DATA VINTE E SEIS DE ABRIL DE DOUS MIL DEZAOITO 
(NOTA: O punto 10 da presente acta foi editado en aplicación da LOPD) 
 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
NICOLÁS VERGARA QUINTIANA 
MANUEL PÉREZ RIOLA 
MARIA JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ 
MANUELA LÓPEZ RODRÍGUEZ 
JOSE CAMILO CASAL GARCÍA 
ROBUSTIANO LABRAÑA BARRERO 
LUIS RUBIDO RAMONDE 
ALFREDO VILELA SANTALLA 
PABLO LUIS NEBRIL LÓPEZ 
MARÍA LUISA PÉREZ PRIETO 
ESTHER COUTO LAMIGUEIRO 
ESTEBAN BLANCO GARROTE 
 
AUSENTES: 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTOR: 
JORGE MANUEL VIDAL ZAPATERO 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira (A Coruña), ás 20:00 horas do día 26 de abril de 
2018, reúnese o Concello Pleno en primeira convocatoria, previa convocatoria para os efectos, 
co obxecto de realizar sesión ordinaria, baixo a presidencia do Sr. Alcalde- Presidente e coa 
asistencia dos Sres./Sras. Concelleiros/as que arriba se relacionan, actuando como Secretaria a 
titular da Corporación, dona Ana Velo Ruiz, que dá fe do acto. 
  
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo 
artigo 90 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades 
locais, aprobado por Real decreto 2568/1986, para a válida realización das sesións plenarias, 
declara aberta ésta.  
 
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE 30.01.2018. 
 
De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe 
algunha obxección á acta da sesión realizada o 30.01.2018. 
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A Presidencia somete a votación ordinaria a aprobación da acta do pleno anterior, 
correspondente ao ordinario de 30.01.2018 resultando aprobada por unanimidade dos 
concelleiros presentes. 
 
2. REX 2-2018 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 23 de abril de 
2018, que di: 

“Vista a Proposta da Alcaldía de data 03.03.2018, que dí 

“Figurando pendente de pagamento diversas facturas por gastos pola realización de diferentes 
obras e servizos ou a adquisición de bens, que non puideron ser aplicadas ao correspondente 
exercicio por diversas razóns, é polo que, ao amparo do establecido nos artigos 23.1.e) do Real 
Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das 
disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, 60.2 do Real Decreto 500/1990, do 
20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo Primero del Título Sexto da Lei 39/1988, do 28 
de decembro, reguladora das Facendas Locais, en materia de presupostos, e 14 das Bases de 
Execución do Presuposto, elévase ao Pleno da Corporación. 

 
Figura no expediente informe de reparo da Intervención municipal polo trámite de facturas e 
gastos  do mandato anterior sen o preceptivo trámite orzamentario. 

 
Tendo en conta que de non tramitar as facturas se trataría de un enriquecimento inxusto para a 
Administración pois se trata de gastos efectivamente realizados que teñen o seu conforme na 
recepción dos gastos ou servizos e que pola urxencia nos gastos se fixeron efectivos. 

 
Por todo iso proponse ao Pleno, para a súa aprobación se así estímase oportuno, a adopción do 
seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Levantar a nota de reparo incorporada ao expediente. 
  
Segundo.- O recoñecemento extraxudicial dos créditos obrantes no expediente instruído que 
constan de 82 rexistros e un importe total de DEZAOITO MIL QUINIENTOS SETENTA E 
DOUS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (18.572,60€) nos termos que se 
detallan a continuación, quedando condicionadas as que se recollen no apartado segundo: 
 

Nº REX. DATA FRA. TEXTO EXPLICATIVO PRG EC IMPORTE 

F/2018/169 28/11/2017 
VISITAS GUIADAS CEDEIRA-AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE 2017. 432 22799 726,00 € 

F/2018/186 21/12/2017 2000 CALENDARIOS CARTULINA 912 22602 467,98 € 

F/2018/203 31/01/2018 

COMENTARIO - Cargo Parte 
2017//1623  / C0 - SUMINISTRO 
CUERPO CELULA Y KIT BOLITAS CELULA 341 21303 547,95 € 

F/2018/228 05/01/2018 

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 
09/11/2017 - 04/12/2017  CUPS 
ES0022000008324992NZ1P 920 22100 2.066,12 € 
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F/2018/230 06/01/2018 

POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2017 - 
31/12/2017  CUPS 
ES0022000004989235VQ1 165 22100 629,65 € 

F/2018/231 16/01/2018 

POTENCIA ELEC. MODO 1 31/10/2017 - 
26/12/2017  CUPS 
ES0022000004989257HS1 165 22100 897,66 € 

F/2018/232 15/01/2018 

POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 
31/12/2017 CUPS 
ES0022000007767215AX1P 165 22100 988,22 € 

F/2018/233 15/01/2018 

POTENCIA ELEC. MODO 1 25/10/2017 - 
21/12/2017 CUPS 
ES0022000004989236VV 165 22100 379,19 € 

F/2018/234 15/01/2018 

POTENCIA ELEC. MODO 1 14/10/2017 - 
11/12/2017  CUPS 
ES0022000008005896FC1P 165 22100 239,93 € 

F/2018/245 06/01/2018 

POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2017 - 
31/12/2017 CUPS 
ES0022000004989238VL1 165 22100 628,05 € 

F/2018/246 15/01/2018 

POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 
31/12/2017 CUPS 
ES0022000007767241GJ 165 22100 632,58 € 

F/2018/247 15/01/2018 

POTENCIA ELEC. MODO 1 31/10/2017 - 
25/12/2017 CUPS 
ES0022000004989241VE1 165 22100 221,03 € 

F/2018/278 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 5.865kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días 165 22100 179,61 € 

F/2018/279 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 1.766kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 90,76 € 

F/2018/280 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 1.766kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 61,63 € 

F/2018/281 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 45,44 € 

F/2018/282 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 39,28 € 

F/2018/285 01/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 5.75kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (26/365) 
días ) 920 22100 68,96 € 

F/2018/286 01/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (22/365) 
días ) 920 22100 15,29 € 

F/2018/287 01/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 2.3kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (22/365) 
días ) 920 22100 7,61 € 

F/2018/288 02/01/2018 

Importe por peaje de acceso estimado ( 
.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(31/365) días ) 165 22100 5,14 € 

F/2018/289 04/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (27/365) 
días ) 165 22100 26,55 € 

F/2018/290 04/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (27/365) 
días ) 165 22100 30,90 € 

F/2018/291 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 5.108kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 131,38 € 

F/2018/292 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 18,37 € 
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F/2018/293 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 1.88kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 105,44 € 

F/2018/295 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 3.28kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 181,03 € 

F/2018/296 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 13,03 € 

F/2018/297 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 46,42 € 

F/2018/301 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 14,00 € 

F/2018/302 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 
15.495kW * 38.043426 Euros/kW y año 
* (31/365) días ) 165 22100 293,15 € 

F/2018/303 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 44,71 € 

F/2018/304 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 4.305kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 198,97 € 

F/2018/305 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 45,63 € 

F/2018/306 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 5.79kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 289,02 € 

F/2018/307 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 33,81 € 

F/2018/309 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 4.395kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 213,55 € 

F/2018/310 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 127,81 € 

F/2018/313 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 1.766kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 92,79 € 

F/2018/316 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 1.305kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 68,37 € 

F/2018/317 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 5.29kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 262,46 € 

F/2018/318 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 5.505kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 141,63 € 

F/2018/319 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .883kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 5,41 € 

F/2018/320 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 5.865kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 179,02 € 

F/2018/321 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 2.933kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) 165 22100 283,60 € 

F/2018/322 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 13.41kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 443,77 € 
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F/2018/323 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 45,38 € 

F/2018/324 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 52,73 € 

F/2018/325 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 1.766kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 80,13 € 

F/2018/326 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 5.865kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 272,04 € 

F/2018/327 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 3.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 191,08 € 

F/2018/328 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 36,05 € 

F/2018/329 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 2.48kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 135,57 € 

F/2018/330 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 6.068kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 149,46 € 

F/2018/332 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días 165 22100 19,81 € 

F/2018/334 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 1.898kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 76,92 € 

F/2018/335 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 6.225kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 234,80 € 

F/2018/336 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 3.91kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 201,34 € 

F/2018/340 14/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 1.605kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) 
días ) 165 22100 130,10 € 

F/2018/341 14/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 1.388kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 66,61 € 

F/2018/342 14/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (25/365) 
días ) 165 22100 51,18 € 

F/2018/345 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 42,50 € 

F/2018/346 14/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .293kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (25/365) 
días ) 165 22100 28,91 € 

F/2018/375 09/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .293kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 11,24 € 

F/2018/377 01/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 3.45kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (26/365) 
días ) 920 22100 13,08 € 

F/2018/378 01/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 1.72kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (21/365) 
días ) 165 22100 101,49 € 

F/2018/379 04/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (22/365) 
días ) 341 22100 118,16 € 

F/2018/380 04/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 2.265kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) 165 22100 89,13 € 
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F/2018/384 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 19,35 € 

F/2018/385 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 54,91 € 

F/2018/386 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 2.048kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 81,87 € 

F/2018/387 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 1.08kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 64,09 € 

F/2018/388 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 2.061kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) 165 22100 89,44 € 

F/2018/390 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 
13.478kW * 38.043426 Euros/kW y año 
* (30/365) días ) 165 22100 454,05 € 

F/2018/391 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 1.695kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 78,18 € 

F/2018/393 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 3.19kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) 165 22100 150,90 € 

F/2018/424 26/06/2017 

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 
06/04/2017 - 09/06/2017  CUPS 
ES0022000004989261HL1P 165 22100 345,59 € 

F/2018/425 26/06/2017 

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 
04/04/2017 - 31/05/2017 CUPS 
ES0022000004989263HK1P 165 22100 257,08 € 

F/2018/427 27/07/2017 

HONORARIOS INTERVENCIO PROC ORD 
340/2015- FRENTE PARQUE EOLICO 
CAPELADA 920 22604 1.089,00 € 

F/2018/439 20/12/2017 

Castiñeiro Soutvello (1.5-2) 
(Micorrizado ConBoletus Edulis ) / 
Castiñeiro Colecc.INRA Marigoule (1.5-
2m) / Transporte 171 60900 184,21 € 

F/2018/440 18/12/2017 
Pino Piñonero (Pinus Pinnea) (20cm) / 
Transporte 171 60900 1.076,85 € 

F/2018/446 28/09/2017 
CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS 
(ADSL 21-08 A 20-09-2017) 

432 
3321 

341 
231 

3231 
920 

22200 
22200 
22200 
22200 
22200 
22200 250,47 € 

     TOTAL 18.572,60 € 

 
Terceiro. Condicionadar a aprobación das facturas a existencia de crédito das seguintes 
facturas: 
 

Nº REX. 
DATA 
FRA. TEXTO EXPLICATIVO PRG EC IMPORTE 

F/2018/440 18/12/2017 
Pino Piñonero (Pinus Pinnea) 
(20cm) / Transporte 171 60900 1.076,85 € 
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A Comisión, por catro votos a favor do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e de ANOVA (un), e 
dúas abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao 
Pleno a súa aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións, non se produce ningunha.  
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor, do PSdG-PSOE (3), do 
BNG (2) e de ANOVA (2) e seis (6) abstencións do PP,  ACORDA: APROBAR  o ditame da 
Comisión Informativa nos termos nos que quedou transcrito. 
 
3. REX 3-2018 
 

Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 23 de abril de 
2018, que di: 

“Vista a Proposta da Alcaldía de data 22.03.2018, que dí: 

“Figurando pendente de pagamento diversas facturas por gastos pola realización de diferentes 
obras e servizos ou a adquisición de bens, que non puideron ser aplicadas ao correspondente 
exercicio por diversas razóns, é polo que, ao amparo do establecido nos artigos 23.1.e) do Real 
Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das 
disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, 60.2 do Real Decreto 500/1990, do 
20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo Primero del Título Sexto da Lei 39/1988, do 28 
de decembro, reguladora das Facendas Locais, en materia de presupostos, e 14 das Bases de 
Execución do Presuposto, elévase ao Pleno da Corporación. 

 
Figura no expediente informe de reparo da Intervención municipal polo trámite de facturas e 
gastos  do mandato anterior sen o preceptivo trámite orzamentario. 

 
Tendo en conta que de non tramitar as facturas se trataría de un enriquecimento inxusto para a 
Administración pois se trata de gastos efectivamente realizados que teñen o seu conforme na 
recepción dos gastos ou servizos e que pola urxencia nos gastos se fixeron efectivos. 

 
Por todo iso proponse ao Pleno, para a súa aprobación se así estímase oportuno, a adopción do 
seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Levantar a nota de reparo incorporada ao expediente. 
  
Segundo.- O recoñecemento extraxudicial dos créditos obrantes no expediente instruído que 
constan de 6 rexistros e un importe total de DOUS MIL DOUSCENTOS SESENTA EUROS 
CON SETENTA CÉNTIMOS DE EUROS (2.260,70€) nos termos que se detallan a 
continuación: 
 

Nº REX. DATA FRA. TEXTO EXPLICATIVO PRG EC IMPORTE 

F/2018/654 05/03/2018 

0003467894 AUDITORIO  
REPRESENTACION 29/10/2017 O 
TOLLEITO 334 20900 111,40 € 
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F/2018/655 05/03/2018 

0003467894 AUDITORIO  
REPRESENTACION 25/11/2017 SERA 
POR CAMIÑOS 334 20900 111,40 € 

F/2018/656 05/03/2018 
0003467894 AUDITORIO  CINE 
24/11/2017 O SEA... ¡PERDIDAS! 334 20900 14,06 € 

F/2018/663 24/10/2017 
ACOPIO DE 52 ML DE BORDILLO DE 
GRANITO PARA ACERAS 450 22199 1.761,76 € 

F/2018/667 31/08/2017 FRA YAÑEZ CANDALES AGOSTO 2018 

165 
341 

3232 
450 

22199 
22199 
22199 
22199 262,08 € 

F/2018/670 19/06/2018 ACTUACION DIA 17,06,2017 334 22799 678,00 € 
    TOTAL 2.260,70 € 

 
 

A Comisión, por catro votos a favor do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e de ANOVA (un), e 
dúas abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao 
Pleno a súa aprobación.” 

 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor, do PSdG-PSOE (3), do 
BNG (2) e de ANOVA (2) e seis (6) abstencións do PP,  ACORDA: APROBAR o ditame da 
Comisión Informativa nos termos nos que quedou transcrito. 
  
4. RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 147/2018 – MODIFICACIÓN DA MESA DE 
CONTRATACIÓN PERMANENTE 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 23 de abril de 
2018, que di: 

“Vista a Proposta da Alcaldía de data 09.03.2018, que dí:   
“Con data 08.03.2018 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 147/2018 que se transcribe a 
continuación, da cal se solicita a súa ratificación polo Pleno da corporación: 

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 

Asunto: MODIFICACIÓN DA COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN 
PERMANENTE 

O Concello Pleno, en sesión extraordinaria realizada o 08.07.2015, adoptou acordo constituíndo 
a Mesa de Contratación permanente do Concello de Cedeira para todos os procedementos de 
contratación nos que fora legalmente esixible, ou así o establecese o prego de cláusulas 
administrativas particulares,  designando aos membros da mesma.  
 
En sesión realizada o 28.04.2016 o Pleno da Corporación adoptou acordo modificando a 
composición da Mesa de Contratación permanente, publicado no BOP nº 87 de 09.05.2016.  
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O vindeiro 9 de marzo de 2018 entrará en vigor a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos 
do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do 
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, que 
na súa Disposición Adicional Segunda apartado 7 establece que: “A Mesa de contratación estará 
presidida por un membro da Corporación ou un funcionario da mesma, e formarán parte dela, 
como vogais, o secretario ou, no seu caso o titular do órgano que teña atribuída a función de 
asesoramento xurídico, e o Interventor, ou, no seu caso, o titular do órgano que teña atribuídas 
as funcións de control económico-orzamentario, así como aqueles outros que se designen polo 
órgano de contratación entre o persoal funcionario de carreira ou persoal laboral ao servizo da 
Corporación, ou membros electos da mesma, sen que o número en total sexa inferior a tres. Os 
membros electos que, no seu caso, formen parte da Mesa de contratación non poderán supoñer 
mais dun terzo do total de membros da mesma. Actuará como Secretario un funcionario da 
Corporación.” 
 
Considerando que o artigo 326.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público establece que “nos procedementos abertos, abertos simplificados, restrinxidos, de 
diálogo competitivo, de licitación con negociación e de asociación para a innovación, os 
órganos de contratación das Administracións Públicas estarán asistidos por unha mesa de 
contratación. Nos procedementos negociados en que non sexa necesario publicar anuncios de 
licitación, a constitución da mesa será potestativa para o órgano de contratación, salvo cando se 
fundamente na existencia dunha imperiosa urxencia prevista na letra b) 1.º do artigo 168, no que 
será obrigatoria a constitución da mesa. Nos procedementos aos que se refire o artigo 159.6 será 
igualmente potestativa a constitución da mesa.” 
 
A fin de adaptar a Mesa de Contratación permanente do Concello de Cedeira á nova normativa 
de contratación, RESOLVO:  
  
PRIMEIRO.- Modificar a composición da Mesa de Contratación permanente do Concello de 
Cedeira  que actuará como órgano de asistencia do órgano de contratación competente en 
tódolos contratos que asine esta entidade local e sexan obxecto de adxudicación mediante 
procedemento aberto, aberto simplificado, restrinxido, de diálogo competitivo, de licitación con 
negociación, de asociación para a innovación, e nos procedementos negociados nos que non 
sexa necesario publicar anuncio de licitación, quedando integrada polos seguintes membros: 
 
 PRESIDENTE:  Pablo Diego Moreda Gil (Alcalde) 
 Suplente: Manuel Pérez Riola (concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE) 
 
 VOGAIS:  
  
 - María José Rodríguez Pérez (concelleira do grupo municipal do BNG) 
 Suplente: José Camilo Casal García (concelleiro do grupo municipal de ANOVA) 
  
 -Ana Velo Ruiz  (Secretaria municipal) 
 Suplente: O/A funcionario/a que sexa nomeado/a Secretario/a accidental 
  
 -Jorge Manuel Vidal Zapatero (Interventor municipal) 
 Suplente: O/A funcionario/a que sexa nomeado/a Interventor/a accidental 
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 -Antonio Rodríguez Fabello (Arquitecto municipal) 
 Suplente: Agustín Martínez Docanto (Arquitecto técnico municipal) 
 
 SECRETARIA: María Montserrat Pérez Garrote (Administrativa da área de contratación).  
 Suplente: Francisco Javier Zunzunegui Vázquez (Administrativo) 
 
SEGUNDO.- Dar conta ao Pleno da Corporación para a súa ratificación.  
 
TERCEIRO.- Publicar anuncio referindo este acordo e a composición da Mesa de 
Contratación permanente no Perfil de contratante e no Boletín Oficial da Provincia. 
 
CUARTO.- Dar traslado do nomeamento dos membros da Mesa de Contratación permanente 
aos/ás designados/as.” 

A Comisión, por catro votos a favor do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e de ANOVA (un), e 
dúas abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao 
Pleno a súa aprobación.”  
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha.  
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor, do PSdG-PSOE (3), do 
BNG (2) e de ANOVA (2) e seis (6) abstencións do PP,  ACORDA: APROBAR o ditame da 
Comisión Informativa nos termos nos que quedou transcrito. 
 
5. RATIFICACIÓN PLENARIA DA RESOLUCIÓN 149/2018 – CAMBIO 
DENOMINACIÓN PROXECTO TÉCNICO “PARQUE DE AUGA E TIROLINA” – 
POS+ COMPLEMENTARIO 2018 

Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informatica de Plenos de data 23 de abril 
de 2018, que di: 
 

“Vista a Proposta da Alcaldía de data 09.03.2018, que dí: 

“Con data 09.03.2018 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 149/2018 que se transcribe a 
continuación, da cal se solicita a súa ratificación polo Pleno da Corporación: 

 
 “RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Asunto: CAMBIO DE DENOMINACIÓN DO PROXECTO TÉCNICO "PARQUE DE 
AUGA E TIROLINA" INCLUÍDO NO POS+COMPLEMENTARIO 2018 

Mediante o acordo plenario de data 19.12.2017 solicitouse a participación no 
POS+COMPLEMENTARIO 2018 da Deputación Provincial; no cal foi incluido o proxecto da 
obra "Parque da auga e tirolina", cun importe total de 126.012,82 € IVE incluído. 
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Con data 20.02.2018 recibiuse un requirimento sobre a documentación presentada 
telematicamente (expte. 2017000020386), relativo a deficiencias detectadas polos servizos 
técnicos da Deputación Provincial neste proxecto de obra. 
 
Unha vez solventadas as deficiencias requiridas, as cales non afectan á natureza e finalidade dos 
investimentos a realizar nin á súa valoración económica, RESOLVO: 
 
1.- Modificar a denominación do proxecto técnico da obra “Parque da auga e tirolina” á 
seguinte: “Parque da auga e tirolina no parque do Camiño Real da Magdalena”. 
 
2.- Aprobar o proxecto técnico denominado "Parque da auga e tirolina no parque do Camiño 
Real da Magdalena", unha vez corrixidas as deficiencias requiridas, polo importe total de 
126.012,82 € IVE incluído. 
 
3.- Enviar este proxecto técnico á Deputación Provincial a través da plataforma telemática 
SUBTEL. 
 
4.- Ratificar a presente resolución polo Pleno da corporación na vindeira sesión que realice.” 

A Comisión, por catro votos a favor do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e de ANOVA (un), e 
dúas abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao 
Pleno a súa aprobación.” 
 

Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor, do PSdG-PSOE (3), do 
BNG (2) e de ANOVA (2) e seis (6) abstencións do PP,  ACORDA: APROBAR o ditame da 
Comisión Informativa nos termos nos que quedou transcrito. 
 

6. RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 156/2018 DE 14 DE MARZO – CAMBIO DE 
DENOMINACIÓN DO PROXECTO TÉCNICO “MELLORA BEIRARRÚAS DE 
VARIAS RÚAS DO CASCO URBANO” INCLUÍDO NO POS+ 2018 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 23 de abril de 
2018, que di: 

“Vista a Proposta da Alcaldía de data15.03.2018, que dí: 

“Con data 14.03.2018 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 156/2018 que se transcribe a 
continuación, da cal se solicita a súa ratificación polo Pleno da Corporación: 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Asunto: CAMBIO DE DENOMINACIÓN DO PROXECTO TÉCNICO "MELLORA 
BEIRARRÚAS DE VARIAS RÚAS DO CASCO URBANO" INCLUIDO NO POS+2018 
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Mediante o acordo plenario de data 19.12.2017 solicitouse a participación no 
POS+COMPLEMENTARIO 2018 da Deputación Provincial; no cal foi incluido o proxecto da 
obra "Mellora das beirarrúas de varias rúas do casco urbano", cun importe total de 
185.524,05 € IVE incluído. 

Con data 20.02.2018 recibiuse un requirimento sobre a documentación presentada 
telematicamente (expte. 2017000020437), relativo a deficiencias detectadas polo servizo de 
Xestión de Plans da Deputación Provincial neste proxecto de obra, entre elas a súa 
denominación. 

Unha vez solventadas as deficiencias requiridas, as cales non afectan á natureza e finalidade dos 
investimentos a realizar nin á súa valoración económica, RESOLVO: 

1.- Modificar a denominación do proxecto técnico da obra “Mellora das beirarrúas de varias 
rúas do casco urbano” á seguinte: “Mellora das beirarrúas na Avda. Area, Rúa As Pontes, 
Camiño Real Magdalena e outras”. 

2.- Aprobar o proxecto técnico denominado "Mellora das beirarrúas na Avda. Area, Rúa As 
Pontes, Camiño Real Magdalena e outras", unha vez corrixidas as deficiencias requiridas, polo 
importe total de 185.524,05 € IVE incluído. 

2.- Enviar este proxecto técnico á Deputación Provincial a través da plataforma telemática 
SUBTEL. 

3. Ratificar a presente resolución polo Pleno da corporación na vindeira sesión que realice.” 

A Comisión, por catro votos a favor do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e de ANOVA (un), e 
dúas abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao 
Pleno a súa aprobación.” 
 

Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor, do PSdG-PSOE (3), do 
BNG (2) e de ANOVA (2) e seis (6) abstencións do PP,  ACORDA: APROBAR o ditame da 
Comisión Informativa nos termos nos que quedou transcrito. 
 
7. RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 121/2018 – CORRECCIÓN DE ERROS DE 
TRASCRICIÓN NO ACORDO PLENARIO DE 19.12.2017 DE SOLICITUDE DE 
PARTICIPACIÓN NO POS+ 2018 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 23 de abril de 
2018, que di: 

 “Vista a Proposta da Alcaldía de data 28.02.2018, que dí: 

“Con data 27.02.2018 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 121/2018 que se transcribe a 
continuación, da cal se solicita a súa ratificación polo Pleno da Corporación: 
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“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Asunto: CORRECCIÓN DE ERROS DE TRANSCRICIÓN NO ACORDO PLENARIO 
DE 19.12.2017 - SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO POS+2018 

Mediante o acordo plenario de data 19.12.2017 solicitouse a participación no Plan de Obras e 
Servizos 2018 (POS+2018) da Deputación Provincial. 

Con data 20.02.2018 recibiuse un requirimento da Deputación Provincial por conter dous erros 
de transcrición o acordo plenario de solicitude de inclusión; erros que non alteran os importes 
declarados ou solicitados. 

Por isto, RESOLVO: 

PRIMEIRO.- Corrixir os erros de transcrición contidos no acordo plenario de solicitude de 
participación no POS+2018, quedando o acordo adoptado como segue: 

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 IV Capítulo VI Total 

Achega provincial 2017 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

1.683,67  1683,67 

Achega provincial 2018 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

   

Subtotal pago a provedores 1.683,67 
 

1683,67 

B ) Financiamento de gastos correntes: 
 Deputación 

Achega provincial 2018 aplicada ao financiamento de gastos correntes 2018 260.403,15 

Subtotal gasto corrente 260.403,15 

C ) Financiamento de investimentos: 
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ACHEGA PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento  

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento total  
     
     
Subtotal investimentos achega provincial 2018 0,00 0,00 0,00  

ACHEGA PROVINCIAL 2017 

(Investimentos “financeiramente sostibles”) 

 

Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou 
subministración 

Grupo de 
programa 

Deputación Concello Orzamento total 

MELLORA DAS BEIRARRÚAS EN 
VARIAS RÚAS DO CASCO 
URBANO 

1532 183.840,38 1.683,67 185.524,05 

REURBANIZACIÓN DA RÚA 
CONVENTO 

1532 69.965,83 0,00 69.965,83 

     

     

Subtotal investimentos achega provincial 2017 253.806,21 1.683,67 255.489,88 

 
PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Préstamo 

Deputación 

Achega 

Concello 

Orzamento total 

REHABILITACIÓN DO EDIFICIO “CASA AVELINO” 
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS - FASE 2 

230.923,55 0,00 230.923,55 

    

Subtotal investimentos préstamo provincial 2018 230.923,55 0,00 230.923,55 

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

Deputación 

  

  

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 

  

Subtotal achega municipal 2018 0 

Denominación do investimento “financeiramente sostible” doutro Plan, Programa ou 
Convenio para cuxa achega municipal se solicita aplicar achega provincial 2017 

Deputación 

Denominación Grupo de 
programa 

 

   

Subtotal achega municipal 2017 0 

F) Redución de débeda con entidades financeiras: 

Entidade financeira Número/código do 
préstamo 

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

   

   

Subtotal redución de débeda con entidades financeiras 0 

G ) Resumo: 
SUBTOTAIS Deputación Concello Total 

 Achega 2017 1.683,67  1.683,67 
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A- PAGO A PROVEDORES 

 

 

Achega 2018 

 

   

B- GASTOS CORRENTES  

 

Achega 2018 

 

260.403,15  260.403,15 

 

 

C- INVESTIMENTOS 

 

Achega 2018 

 

   

Achega 2017 

 

253.806,21 1.683,67 255.489,88 

Préstamo 2018 

 

230.923,55 0,00 230.923,55 

D- HONORARIOS REDACCIÓN  

 

Achega 2018    

 

E- ACHEGAS MUNICIPAIS 

Achega 2018 

 

   

Achega 2017 

 

   

F- REDUCIÓN DÉBEDA Préstamo 2018 

 

   

 Achega 2018 260.403,15  260.403,15 
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T O T A L 

 

Achega 2017 

 

255.489,88 1683,67 257.173,55 

Préstamo 2018 

 

230.923,55  230.923,55 

TOTAL 

 

746.816,58 1.683,67 748.500,25 

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 

PARQUE DE AUGA E TIROLINA 171 126.012,82 

PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS EN VILARCAY E MEIZOSO 1532 32.743,14 

   

TOTAIS 
 

158.755,96 

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. 
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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.” 

SEGUNDO.- Dar traslado da presente resolución á Deputación Provincial a través da 
plataforma SUBTEL. 

TERCEIRO.- Ratificar a presente resolución polo Pleno da corporación na vindeira sesión que 
realice.” 

A Comisión, por catro votos a favor do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e de ANOVA (un), e 
dúas abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao 
Pleno a súa aprobación.” 
 

Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor, do PSdG-PSOE (3), do 
BNG (2) e de ANOVA (2) e seis (6) abstencións do PP,  ACORDA: APROBAR o ditame da 
Comisión Informativa nos termos nos que quedou transcrito. 
 
8. RATIFICACIÓN DA ORDE DE ADHESIÓN AO PROGRAMA DE 
FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO 
ANO 2018 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 23 de abril de 
2018, que di: 

“Vista a Proposta da Alcaldía de data 08.02.2018, que dí: 

“En data 06.02.2018 ditouse a Resolución número 69/2018 pola que se acorda a adhesión do 
Concello de Cedeira ao Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios 
Municipais no ano 2018 da Deputación Provincial da Coruña ao abeiro das bases reguladoras 
publicadas no BOP número 242 do 22.12.2017, e da que se solicita a súa ratificación polo Pleno 
da Corporación. 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
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Asunto: ADHESION AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS 
SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2018 DA DEPUTACION 
PROVINCIAL 

No BOP número 242 do 22.12.2017 a Deputación Provincial da Coruña publicou as bases 
reguladoras do Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no 
ano 2018. 

Este Plan de financiamento convócase ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, que 
regula os servizos sociais comunitarios municipais e o seu financiamento, que no seu artigo 31 
establece que as Deputacións proporcionarán asistencia económica, técnica e xurídica aos 
concellos con menos de 20.0000 habitantes, na execución das súas competencias en materia de 
servizos sociais comunitarios e o Decreto 148/2014 polo que se modifica o Decreto 99/2012, do 
16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. 

O obxecto do Plan é a asistencia económica as entidades locais na execución das súas 
competencias en materia de servizos sociais comunitarios básicos, mantendo así unha liña de 
continuidade co,antes denominado, Plan de Convenios de servizos sociais comunitarios que a 
Deputación Provincial da Coruña ven executando desde o ano 1994, e que no exercicio 2012 
incrementou o importe total coa finalidade de asumir as contías que os concellos viñan 
percibindo da Xunta de Galicia, para os ditos servizos comunitarios, no Plan concertado de 
servizos sociais, e que se pretende manter con esta convocatoria. 

Considerando a conveniencia de solicitar a adhesión do Concello de Cedeira a este Programa 
para o cofinanciamento dos gastos do persoal con perfís profesionais diferentes e 
complementarios ó do/a profesional de referencia, (que se regula no artigo 37 do Decreto: 
persoal auxiliar administrativo, persoal técnico de grao medio ou superior) como do persoal 
auxiliar do servizo de axuda no fogar, o SAF básico,  

RESOLVO: 

1. Aceptar as bases da convocatoria, e os compromisos que nela se inclúen. 

2. Solicitar ao abeiro da convocatoria da Excma. Deputación Provincial da Coruña a 
adhesión do Concello de Cedeira ao Programa de financiamento dos servizos sociais 
comunitarios municipais para o exercicio 2018 de acordo coas contías xerais previstas 
na Base 12 da convocatoria e co financiamento que se indica no Cadro de orzamento e 
financiamento : 

ORZAMENTO ACHEGA 
DEPUTACIÓN 

ACHEGA DAS 
PERSOAS 
USUARIOS 

ACHEGA 
MUNICIPAL 

111.881,44 € 66.496,00 € 5.300 € 40.085,44 € 
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3. Declarar que o Concello está ó corrente das súas obrigas coa facenda pública e coa 
Tesourería da Seguridade Social. 

4. Autorizar á Deputación para obter as certificacións das administracións tributarias 
correspondentes e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que a 
entidade está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social nas dúas 
fases de concesión. 

5. Declarar que o Concello ten aprobada a Conta Xeral do exercicio 2016 e que foi 
presentada ante os órganos de control externo. 

6. Declarar o cumprimento de todos os requisitos esixidos nas bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións da Deputación Provincial da Coruña e nas bases 
específicas da presente convocatoria, e no caso de resultar beneficiario da subvención 
comprométese a cumprir fielmente todas as obrigas e compromisos recollidos nas 
mesmas e a acreditar o seu cumprimento no caso de ser requirido pola Deputación. 

7. Declarar o consentimento para que os datos deste expediente queden incorporados ao 
Rexistro Público de Subvencións e aos ficheiros informáticos da Deputación da Coruña 

8. Aceptar o compromiso de realizar as actuacións necesarias para desenvolver o 
obxectivo do Programa e a completar coa nosa achega económica os módulos obxecto 
de financiamento. 

9. Aceptar o compromiso de facer constar a colaboración da Deputación Provincial da 
Coruña en toda a información (impresa, informática ou audiovisual e tamén na súa 
páxina web) que se realice das actividades ou investimentos subvencionados. 

10. Elevar o presente acordo ao Pleno da Corporación para a súa ratificación, na primeira 
sesión que celebre.” 

A Comisión, por catro votos a favor do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e de ANOVA (un), e 
dúas abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao 
Pleno a súa aprobación.” 

Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes 
ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que 
quedou transcrito.  
 
9. APROBACIÓN INICIAL DO PRESUPOSTO PARA O EXERCICIO 2018 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 23 de abril de 
2018, que di: 

 “Vista a Proposta da Alcaldía de data 19.03.2018, que dí: 
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“Visto o expediente de aprobación do Presuposto para o 2018, e considerando a conveniencia dá 
súa aprobación no presente exercicio, sométese o Pleno para o seu estudio, e se procéde, 
aprobación para a súa vixencia dito exercicio. 

Na memoria do expediente explícanse as principais novidades e a xustificación das principales 
novidades e alteracións respecto do exercicio anterior e a motivación do levantamento do reparo 
da Intervención municipal respecto do expediente elevado. 

Por todo iso, proponse ao Pleno a aprobación do seguinte acordo: 

Primeiro.- Levantar a nota de reparo da Intevención municipal 

Segundo.- Aprobar inicialmente o presuposto para o exercicio 2018, xunto coas bases de 
execución, plantilla, anexos e demais documentación complementaria que lle acompaña o 
resumo de capítulos da cal é o seguinte: 

CAPÍTULO INGRESOS IMPORTE 2018 

1 Impostos Directos 2.043.000,00 

2 Impostos Indirectos 30.000,00 

3 Tasas e outros Ingresos 720.650,00 

4 Transferencias Correntes 2.329.985,72 

5 Ingresos Patrimonias 95.484,64 

6 Alleamento investim. reais 0,00 

7 Transferencias de Capital 253.806,21 

8 Activos Financeiros 5.000,00 

9 Pasivos Financeiros 230.923,55 

TOTALES  5.708.850,12 

CAPÍTULO GASTOS IMPORTE 2018 

1 Gastos de Personal 2.331.400,00 

2 Gastos Bens Correntes e Serv. 2.102.295,69 

3 Gastos Financeiros 5.300,00 

4 Transferencias Correntes 339.397,51 
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6 Investimentos Reais 823.244,35 

7 Transferencias de Capital 80.212,57 

8 Activos Financeiros 5.000,00 

9 Pasivos Financeiros 22.000,00 

TOTALES 5.708.850,12 

Terceiro.-O expediente, xunto co seu correspondente acordo, quedará exposto ao público na 
Intervención do Concello por prazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte aquel en 
que apareza publicado o correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro 
de edictos do Concello, durante o cal os interesados que estean lexitimados poderán examinalo e 
presentar reclamacións ante o pleno. 

En caso de non se presentar reclamacións ao termo do período de exposición, o expediente 
considerarase definitivamente aprobado, sen necesidade dun novo acordo plenario, de 
conformidade co disposto no art.169.1 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas 
Locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.” 

A Comisión, por catro votos a favor do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e de ANOVA (un), e 
dúas abstencións do PP, polo tanto por maioría absoluta, acorda a urxencia do asunto e a súa 
inclusión na orde do día. 

A Comisión, por catro votos a favor do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e de ANOVA (un), e 
dúas abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao 
Pleno a súa aprobación.” 

Aberto o turno de intervencións, o Sr. Rubido Ramonde di: Nosoutros estamos interesados en 
que se lea o informe específico de estabilidade presupostaria. Non sei se procede. 

O Alcalde pregunta á Secretaria se procede.  

A Secretaria di que si e procede á súa lectura: 
 
“INFORME ESTABILIDADE PRESUPOSTARIA PARA O PRESUPOSTO 2018 
 
Lexislación aplicable 
-Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común 
-Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases de Réxime Local. 
-Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril. 
-Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, Texto Refundido dá Lei Reguladora dás Facendas 
Locais (TRLRFL) 
-Lei 5/1997, de administración local de Galicia. 
-Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira 
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- Lei Orgánica 9/2013, do 20 de diciembre, de control da débeda comercial no  sector público 
- Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de diciembre, pola que se establecen 
medidas de loita contra a morosidade nas operacions comerciaiss 
- Lei 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso á información pública e buen goberno. 
-Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, regulamento dá Lei de Estabilidade Presupostaria, na súa 
aplicación ás entidades locais. 
 

INFORME 
 
Primeiro.- Aplicación dá estabilidade presupostaria ás entidades locais 
 
Conforme sinala a lei orgánica reguladora e o  regulamento de estabilidade presupostaria 
 
1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten 
a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta 
Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa 
europea.  
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 
equilibrio o superávit estructural. 
 
É polo tanto de aplicación o principio de estabilidade presupostaria na elaboración, aprobación e 
liquidación dos presupostos do Concello, polo que debe seguirse a regulación sinalada nas 
citadas normas na elaboración e execución do orzamento para o 2017. 
 
Segundo. - Obxectivo de estabilidade presupostaria 
 
En canto ao dato da estabilidade orzamentaria derivado da liquidación do último exercicio, 7 na 
liquidación do exercicio 2017, informouse que  presentou un superávit  ou capacidade  de 
financiamento de 762.189,89€ e un cumprimento da regra de gasto respecto da liquidación do 
exercicio anterior  cun marxe de 52.078,31 € 
 
Resultado da liquidación do 2015, no que o Concello presentou déficit  ou necesidade de 
financiamento de 198.629,81 € e un incumprimento da regra de gasto respecto da liquidación do 
exercicio anterior de 437.106,79 €, tívose que aprobar no Pleno de xullo de 2016 un Plan 
Económico-Financeiro para os exercicios 2016-2017. Ou cumprir os requisitos básicos de plan 
en canto a estabilidade orzamentaria e regra  de gasto polo que se debe entender que a vixencia 
temporal e funcional do Plan rematou o 31 de decembro de 2017, sen que sexa preciso un novo 
plan para o 2018. 
 
Terceiro. – Cuantificación da estabilidade orzamentaria no presuposto 2018 
 
En canto ao presuposto de 2018 presenta con relación ao aprobado inicialmente polo Pleno para 
ou exercicio 2017, os seguintes datos e variacións: 
 

 Presuposto 2018 Presuposto 2017 Diferenza 
Capítulos 1 a 7 Ingresos 5.472.926,57 5.439.971,30 32.955,27 
Capítulos 1 a 7 Gastos 5.681.850,12 5.653.367,55 28.482,57 
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Diferenza(Estabilidade Presupostaria) -208.923,55 -213.396,25 4.472,70 
 
Non proceden os axustes que se sinalan na liquidación do orzamento considerando que este 
axustes surden exclusivamente do resultado da liquidación do orzamento, pero xa pode 
detectarse  que inicialmente o presuposto presenta inestabilidade orzamentaria inicial. 
 
O incumprimento é debido á previsión do préstamo provincial do POS 2018+, polo importe 
230.923,55 € minorado no importe dos créditos adicados a amortización de créditos 
(22.000 €). Agora ben, esta previsión de inestabilidade inicial non ten que materializarse na 
liquidación orzamentaria na cantidade sinalada, senon que dependerá do importe no que se 
adxudiquen as obras que se financian co préstamo. 
 
En ambos casos, a mera previsión non supón automáticamente un incumprimento da 
estabilidade orzamentaria de cara a futura  liquidación do exercicio 2018, ao depender das 
obrigas do capítulo 6 que veñan financiadas con ingresos financeiros (Capítulos 8 –Remanente 
de Tesourería ou Capítulo 9-Préstamos). 
 
Nese sentido maniféstase a consulta  da revista El Consultor de los Ayuntamientos  do 
27/10/2015 (LA LEY 1674/2015) respecto a esta situación ven a dicir o seguinte: 
 

Es cierto que el art. 11.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LA LEY 7774/2012), al regular la instrumentación 
del principio de estabilidad presupuestaria, dispone que la elaboración, aprobación y ejecución 
de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las 
Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá 
al principio de estabilidad presupuestaria. 

Pero también lo es que con la aprobación de un presupuesto sin cumplir la estabilidad 
presupuestaria o la regla de gasto no se incumplen dichos parámetros por el hecho evidente de 
que no se ha ejecutado. Es decir, el presupuesto como programación de ingresos y gastos del 
ejercicio siguiente es eso, una previsión. 

En este sentido, el art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril (LA LEY 7774/2012), 
dispone que en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo 
de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan 
económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los 
objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo. 

 
Esta interpretación é congruente coa realidade  posta de manifesto no expediente de solicitude 
do préstamo PAI 2016 e modificación orzamentaria MC 06 2016 CE 01 2016 SC 01 2016 do 
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anterior exercicio. Nese expediente informábase que o emprego de recursos financeiro para 
gastos non financeiros xeneraba inestabilidade orzamentaria. Para o recoñecemento dos dereitos 
do préstamo, emprégase o criterio das consultas IGAE 2/1994 e  4/2000 en relación co  criterio 
de recoñecemento de determinados ingresos e gastos presupostarios. Por este motivo, a 
inestabilidade non se produciu no momento da solicitude, senon cando se executa tanto o 
préstamo como o investimento correspondente. A mesma conclusión debe empregarse neste 
expediente, e que tanto os dereitos que se recoñezan como as obrigas que se produzan poden 
demorarse ata o exercicio seguinte. 
 
Cuarto. Regla de gasto 
 
Con carácter xeral, a Lei Orgánica de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financeira  
establece que para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la 
regla de  gasto, según la cual la variación del gasto computable de la Administración Central, 
de las Comunidades  Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de 
referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.  
 
O Consello de Ministros, na reunión de xullo de 2017, segúndo o previsto na Lei, determinou a 
tasa de  referencia (tasa nominal) de crecemento  da economía  española, coas siguientes 
magnitudes 
 
 2018 2019 2020 
Tasa de crecimiento de referencia del PIB 2,4 2,7 2,8 
 
Segundo o anterior, o orzamento, ademáis de non incorrer en necesidade de financiamento, debe 
cumplir a regla de gasto. Sen embargo, segundo a consulta emitida polo Ministerio, o 
cumprimento da regra de gasto non sería preciso verificalo no momento da aprobación do 
orzamento, aunque sí no momento de informar a liquidación.  

Debe recordarse que o emprego do remanente de tesourería para gastos xerais e o financiamento 
de investimentos con endebedamento computará na liquidación orzamentaria, polo que xenera a 
obriga de aprobar un plan económico financeiro  recollido no artigo 21 do LOEPSF de modo 
que se axuste a dita normativa 

Os axustes por financiamento alleo respecto do orzamento inicial, serían a xuizo da Intervención 
os seguintes: 
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Quinto.- Consecuencias do incumprimento da estabilidade orzamentaria 

Regula a LOEPSF as consecuencias do incumprimento da estabilidade orzamentaria. Os 
fundamentos xurídicos son os seguintes: 

Artículo 3. Principio de estabilidad presupuestaria.  
 
1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los 
gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se 
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.  
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 
equilibrio o superávit estructural.  
(…) 
 
Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria.  
 
1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los 
gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector 
público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.  
(…) 
 
Artigo 20. Medidas automáticas de corrección 
 
2. En los supuestos de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de deuda pública de 
las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, todas las operaciones de endeudamiento a 
largo plazo de la corporación Local incumplidora, precisarán autorización del Estado o en su caso de la 
Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera. 
(…) 
Artículo 21. Plan económico-financiero. 

1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda 
pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero 
que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con 
el contenido y alcance previstos en este artículo. 

Concepto  Denominación Importe 
45002 Tr.conven.Serv.Soc.-Igual                  327.000,00 €  
45050 Transf.conv. Empleo y Des                     7.746,00 € 
45060 Otras transferencias corrientes convenio Incendios                    36.291,62 € 
45080 Otr.subv.Admón Gral CC.AA                   30.365,28 € 
46101 POS Gastos Correntes                260.403,15 € 
46107 Subv. Dip. Desenvolv. Ser                   66.496,00 €  
76101 Aport. Diput. Obras POS                253.806,21 € 
TOTAL  FINANCIAMENTO  ALLEO 982.108,26 € 
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2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información: 
a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la 

regla de gasto. 
b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen 

cambios en las políticas fiscales y de gastos. 
c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, 

señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán. 
d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como 

los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el informe 
al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15. 

e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos. 
 
3. En caso de estar incursos en Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea o de otros 

mecanismos de supervisión europeos, el plan deberá incluir cualquier otra información adicional 
exigida. 
 
Artículo 23. Tramitación y seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de 
reequilibrio. 

 
1. Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio serán presentados, previo informe 

de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en los supuestos en que resulte preceptivo, 
ante los órganos contemplados en los apartados siguientes en el plazo máximo de  que se constate el 
incumplimiento, o se aprecien las circunstancias previstas en el artículo 11.3, respectivamente. Estos 
planes deberán ser aprobados por dichos órganos en el plazo máximo de dos meses desde su 
presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del 
incumplimiento o de la apreciación de las circunstancias previstas en el artículo 11.3. 

En el cómputo del plazo máximo de un mes previsto anteriormente no se computará el tiempo 
transcurrido entre la solicitud y la emisión del informe de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal. 

(…) 
4. Los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar 

aprobados por el Pleno de la Corporación. Los correspondientes a las corporaciones incluidas en el 
ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales serán remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su 
aprobación definitiva y seguimiento, salvo en el supuesto de que la Comunidad Autónoma en cuyo 
territorio se encuentre la Corporación Local tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la competencia 
de tutela financiera sobre las entidades locales. 

En este último supuesto el plan será remitido a la correspondiente Comunidad Autónoma, la cual 
será la responsable de su aprobación y seguimiento. La Comunidad Autónoma deberá remitir 
información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de dichos planes y de los resultados 
del seguimiento que efectúe sobre los mismos. 

Los planes económico-financieros se remitirán para su conocimiento a la Comisión Nacional de 
Administración Local. Se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por las leyes para 
los Presupuestos de la entidad. 

 
5. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dará publicidad a los planes económico-

financieros, a los planes de reequilibrio y a la adopción efectiva de las medidas aprobadas con un 
seguimiento del impacto efectivamente observado de las mismas. 
 
Artículo 24. Informes de seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de 
reequilibrio. 
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(…) 
 
4. En las Corporaciones Locales el informe de seguimiento se efectuará semestralmente, en relación 

a las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, o en 
su caso, por la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera. 

En caso de que el informe verifique que no se ha dado cumplimiento a las medidas incluidas en el 
plan y ello motivara el incumplimiento del objetivo de estabilidad, se aplicarán las medidas coercitivas 
previstas en el artículo 25. 

5. Los informes a los que se refiere este artículo se publicarán para general conocimiento. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Incúmprese polo tanto o principio de estabilidade presupostaria, no orzamento inicialmente 
proposto de 2018. O incumprimento  da estabilidade orzamentaria cuantifícase en -208.923,55 €  
pola comparación dos capítulos 1 a 7 de ingresos e 1 a 7 de gastos. 
 

O Interventor 
 

Jorge Vidal Zapatero 
 

Cedeira,   19 de abril de 2018 ” 
 

O Sr. Rubido Ramonde pregunta: ¿Qué data ten iso? 

A Sra. Secretaria di: Dezanove de abril. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Non se nos remiteu nada. 

A Sra. Secretaria di: Remitiuse todo por correo electrónico estos días. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Eu quería intervir simplemente para remarcar…, pensei que sí se lles 
dera traslado. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Non. Por iso pedimos a lectura. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Pensei que era por algunha dúbida en concreto. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Non, non. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Pero déronme pé a que eu sí faga unha intervención, porque vostede 
acusoume de mentir e pedía a miña dimisión na prensa non hai moito. E máis claro, auga. 
Resultado da liquidación do 2015, no que o Concello presentou déficit ou necesidade de 
financiamento de 198.629,81 € e un incumprimento da regra de gasto respecto da liquidación do 
exercicio anterior de 437.106,79 €, tívose que aprobar no Pleno de xullo de 2016 un Plan 
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Económico-Financeiro para os exercicios 2016-2017. Ou cumprir os requisitos básicos de plan 
en canto a estabilidade orzamentaria e regra  de gasto polo que se debe entender que a vixencia 
temporal e funcional do Plan rematou o 31 de decembro de 2017, sen que sexa preciso un novo 
plan para o 2018. Bueno, pois isto vostede acusoume de mentir e pide a miña dimisión. 
Simplemente quería que lles quedara claro. O plan de estabilidade, o plan económico financiero 
que tivemos nós no 2016 e no 2017 foi polas contas do 2015. Polas súas contas. Punto. Nin 
mentín nin penso dimitir, obviamente. Nada máis. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Eu referíame ao remanente. Vostede fixo unha afirmación sobre os 
remanentes que en realidade é resultado dunha acumulación dos exercicios anteriores. En canto 
a isto, esta visión parcial do 2015, recórdolles que no 2015 gobernaron vostedes dende a mitade 
do ano. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Si, si, e a culpa foi nosa. 

O Sr. Alcalde di: Eu agradézolle que mandase ler este informe. É unha pena que non o lese nos 
orzamentos do ano 2015, porque seguramente non incumpliríamos e non teríamos que aprobar 
un plan económico-financieiro. Vostede fala dos fondos líquidos, pero dos fondos líquidos, se 
ten débeda, hai que restala. É dicir, se eu teño mil e debo quinientos non teño mil, teño 
quinientos. Eso tamén hai que dicilo. Cando nós entramos, o primeiro que fixemos, non sei si no 
pleno de xullo ou no seguinte pleno, foi aprobar 700.000 euros de facturas que había con 
reparos do ano anterior sen pagar, e máis dese ano. Pero bueno, é un dato obvio que, 
completando o que dí María Xosé, en canto ó dato de estabilidade orzamentaria derivado da 
liquidación do último exercicio, da liquidación do ano 2017, informouse que se presentou un 
superávit ou capacidade de financiamento de 762.189,89 euros, e un cumprimento da regra de 
gasto respecto da liquidación do exercicio anterior cunha marxe de 52.078,31. Puidemos sair 
dese incumprimento e ben contentos que estamos da xestión que levamos feito ata día de hoxe. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Non sei se vai facer vostede un alegato en defensa dos presupostos. 

O Sr. Alcalde di: Non. Supoño que os terá que ler vostede. Están ahí. Se ten dúbidas llas 
aclararemos. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Nós imos votar negativo porque esta non é maneira, o acto máis 
importante do exercicio, digamos, a folla de ruta que vai a levar este ano, que se nos dé así desta 
maneira. A tontas e a locas. A última hora. 

O Sr. Alcalde di: Máis que a tontas e a locas, eu pódolle asegurar que estiven lendo actas dos 
últimos anos de cando se aprobaron orzamentos e vin moitas conversas aquí nesta tribuna de 
corta e pega. Estes non son uns orzamentos de corta e pega. Estes son uns orzamentos moi 
elaborados, dentro das nosas posibilidades reais e económicas con todo o que temos. E dígollo 
sinceramente, levamos un mes e medio coa data fixada deste pleno, e chegamos ó último 
momento cos informes, e ben orgullosos que estamos co traballo que fan os nosos funcionarios, 
o que pasa que o Concello non é sólo facer os orzamanentos, leva moitísimo máis. Entendo que 
sí, que é o documentos máis importante do ano, pero tamén entendería que algunha pregunta a 
maiores, algunha cuestión que puidese ler, que non o fixera. 
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O Sr. Rubido Ramonde di: Eu si quere fágollas no turno de preguntas, e se quere fágollas agora. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor, do PSdG-PSOE (3), do 
BNG (2) e de ANOVA (2) e seis (6) votos en contra do PP,  ACORDA: APROBAR o ditame 
da Comisión Informativa nos termos nos que quedou transcrito. 
 
10. APROBACIÓN INICIAL DO CATÁLOGO DE POSTOS DE TRABALLO PARA O 
EXERCICIO 2018 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 23 de abril de 
2018, que di: 
 
“Vista a Proposta da Alcaldía de data 19.03.2018, que dí: 
 
“Esta Alcaldía inicia expediente para levar a cabo a aprobación do catálogo de postos de 
traballo onde figura proposta descritiva no que se detallan as prazas do cadro de persoal 
municipal. 
 
No proxecto de orzamento 2018 figura recollida dita previsión referida ao cadro de persoal, a 
súa dimensión económica ou sexa, sobre o gasto que, de ser o caso, supón a aprobación do 
cadro de persoal, sendo complementada coas tarefas asignadas a cada posto de traballo. 
 
Dito catálogo de postos de traballo ven motivado pola necesidade de que a mesma responda aos 
principios de racionalidade, economía e eficiencia, e establecerse de acordo coa ordenación 
xeral da economía recollendo adaptacións producidas durante o 2017, como amortización de 
prazas por imperativo legal ou sinalando os postos vacantes e as persoas que as ocupan na 
actualidade.  
 
A presente proposta de catálogo de postos de traballo responde á necesaria planificación dos 
recursos humáns dentro deste Concello como parte integrante da Administración Pública, a cal 
debe tender á procura e consecución da maior eficacia posible na prestación dos servizos 
públicos que ten encomendados, respectando escrupulosamente o ordenamento xurídico o que 
supón a utilización das técnicas e medidas establecidas na lexislación vixente, todo iso de 
acordo co mandato constitucional contido no artigo 103.1, que establece que a Administración 
pública serve con obxectividade os intereses xerais e actúa de acordo cos principios de eficacia, 
xerarquía descentralización, desconcentración, e coordinación con sometemento pleno á Lei e 
ao dereito. 
Neste sentido a presente proposta é unha consecuencia da potestade de auto-organización do 
Concello, recoñecida no artigo 4.1.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de 
Réxime Local, potestade que se manifesta, no que se refire aos recursos humáns, na 
discrecionalidade para configurar unha organización adaptada ás necesidades concretas de cada 
Entidade Local, e que supón unha obxetivación das funcións na que se definan as características 
referentes a cada posto de traballo (definición do traballo, enumeración de tarefas, horario e 
xornada de traballo, denominación do posto do que se depende, denominación e número 
aproximado de postos inmediatamente dependentes, etc.). 
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Visto todo o que antecede considérase que, previa a tramitación establecida na lexislación 
aplicable, procede a aprobación do expediente polo Pleno da corporación de acordo co artigo 
22.2.i) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. 
 
En base ao exposto, se propoñe ao Concello Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO. Que se aprobe inicialmente o catálogo de postos de traballo que figura como 
anexo da presente proposta. 
 
SEGUNDO. Que se someta este acordo á información pública por un prazo de quince días 
mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia. Durante dito prazo os interesados 
poderán examinar o expediente e presentar as alegacións e reclamacións que consideren 
pertinentes. Unha vez transcorrido dito prazo, se non se presentan alegacións entenderase como 
definitivo o acordo de aprobación inicial. 
 
TERCEIRO. O presente catálogo de postos de traballo terá eficacia provisional en tanto en 
canto non se tramite e aprobe a preceptiva Relación de Postos de Traballo que dun xeito 
definitivo organice as distintas áreas do Concello, as tarefas e sistema retributivo de cada posto 
de traballo. 
(NOTA: ESTE PUNTO FOI EDITADO EN APLICACIÓN DA LOPD) 

 
ANEXO 

 
CATALOGO DE POSTOS DE TRABALLO 2018 

     
 
As cantidades asignadas a cada praza son por xornada completa (37 horas e 30 minutos semanais), nos contratos a tempo 

parcial aplicarase o porcentaxe que para cada un corresponda en función da xornada que realice. 
A diferencia, en cómputo mensual, entre a xornada regulamentaria de traballo e a efectivamente realizada dará lugar, salvo 

xustificación, a correspondente deducción proporcional de haberes. 
En canto as retribucións estarase o sinalado neste catálogo, nos orzamentos, nas bases de execución do orzamento; e nas 

táboas salariais do Concello de Cedeira para o exercicio de 2017. 
O traballador/a que desempeñe a plena disponibilidade, terá dereito a percibir unha cantidade de 412,83 Euros brutos 

mensuais. Este traballador terá plena disponibilidade horaria sin que se supere, en computo anual, a xornada laboral ordinaria. Dito 
compremento denominarase “Compremento de Libre Disponibilidade (CdLD)”. 

Se foran mais de un/unha os que desempeñaran a plena disponibilidade, a cantidade de 412,83 euros brutos mensuais 
repartiríase entre os mesmos. 

A designación e cese da/s plenas disponibilidades farase mediante decreto da Alcaldía. 
As persoas que desempeñen efectivamente as labores de secretaría da alcaldía e outros concelleiros, ou exerza as labores do 

Punto de Información Catastral e o mantemento do sistema de control horario terán dereito a percibir unha cantidade en concepto de 
productividade polo desempeño de funcións adicionais sen menoscabo das responsabilidades correspondentes ao seu posto de 
traballo. O importe mensual queda fixado en 180 € brutos mensuais polo desempeño das funcións da secretaría da alcaldía e outros 
concelleiros e 180 € brutos mensuais polo desempeño do Punto de Información Catastral e o mantemento do sistema de control 
horario. Si as labores se desempeñan entre máis dunha persoa o importe repartiríase proporcionalmente entre as devanditas persoas.  

A designación e cese das persoas que desempeñen as devanditas funcións realizarase mediante decreto da Alcaldía. 
O complemento específico está referido a unha mensualidade. 

 
132 – SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO 
 
OFICIAL  
Titular: X.X.X.  X.X.X.  
Código: 15022OFP01 
Grupo: C1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiais 
Escala C.P.L.: Básica 
Categoría: Oficial 
Nivel Complemento Destino: 20 
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Complemento Específico: 486,93 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharelato ou equivalente 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 
 

• As propias do seu posto de traballo atribuidas pola Lei 4/2007 e a sua normativa de desenvolvemento. 
• Policía Administrativa e participar nas funcións de policía xudicial na forma establecida no artigo 29.2 de Lei de Forzas 

e Corpos de Seguridade do Estado. 
• Executar as directrices emanadas da Alcaldía ou concelleiro/a delegado/a. 
• Apoiar as demais áreas funcionais cando así sexa disposto. 
• As demais estipuladas por Lei ou normativa de desenvolvemento. 

 
POLICÍA  
Titular: X.X.X.  X.X.X. 
Código: 15022GP02 
Grupo: C1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiais 
Escala C.P.L.: Básica 
Categoría: Policía 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 426,33 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharelato ou equivalente 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 
 

• As propias do seu posto de traballo atribuidas pola Lei 4/2007 e a sua normativa de desenvolvemento. 
• Policía Administrativa e participar nas funcións de policía xudicial na forma establecida no artigo 29.2 de Lei de Forzas 

e Corpos de Seguridade do Estado. 
• Executar as directrices emanadas do seu superior xerarquico, Alcaldía ou concelleiro/a delegado/a. 
• Apoiar as demais áreas funcionais cando así sexa disposto. 
• As demais estipuladas por Lei ou normativa de desenvolvemento. 

 
POLICÍA  
Titular: X.X.X.  X.X.X.  
Código: 15022GP03 
Grupo: C1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiais 
Escala C.P.L.: Básica 
Categoría: Policía 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 426,33 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharelato ou equivalente 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

• As propias do seu posto de traballo atribuidas pola Lei 4/2007 e a sua normativa de desenvolvemento. 
• Policía Administrativa e participar nas funcións de policía xudicial na forma establecida no artigo 29.2 de Lei de Forzas 

e Corpos de Seguridade do Estado. 
• Executar as directrices emanadas do seu superior xerarquico, Alcaldía ou concelleiro/a delegado/a. 
• Apoiar as demais áreas funcionais cando así sexa disposto. 
• As demais estipuladas por Lei ou normativa de desenvolvemento. 

 
POLICÍA  
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Titular: X.X.X.  X.X.X. 
Código: 15022GP04 
Grupo: C1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiais 
Escala C.P.L.: Básica 
Categoría: Policía 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 426,33 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharelato ou equivalente 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

• As propias do seu posto de traballo atribuidas pola Lei 4/2007 e a sua normativa de desenvolvemento. 
• Policía Administrativa e participar nas funcións de policía xudicial na forma establecida no artigo 29.2 de Lei de Forzas 

e Corpos de Seguridade do Estado. 
• Executar as directrices emanadas do seu superior xerarquico, Alcaldía ou concelleiro/a delegado/a. 
• Apoiar as demais áreas funcionais cando así sexa disposto. 
• As demais estipuladas por Lei ou normativa de desenvolvemento. 

 
POLICÍA  
Titular: X.X.X.  X.X.X. 
Código: 15022GP05 
Grupo: C1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiais 
Escala C.P.L.: Básica 
Categoría: Policía 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 426,33 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharelato ou equivalente 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 
 

• As propias do seu posto de traballo atribuidas pola Lei 4/2007 e a sua normativa de desenvolvemento. 
• Policía Administrativa e participar nas funcións de policía xudicial na forma establecida no artigo 29.2 de Lei de Forzas 

e Corpos de Seguridade do Estado. 
• Executar as directrices emanadas do seu superior xerarquico, Alcaldía ou concelleiro/a delegado/a. 
• Apoiar as demais áreas funcionais cando así sexa disposto. 
• As demais estipuladas por Lei ou normativa de desenvolvemento. 

 
151 – URBANISMO 
 
TÉCNICO MUNICIPAL 
Titular: X.X.X. 
Código: 15022TM01 
Grupo: A1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Técnica 
Clase: Superior 
Nivel Complemento Destino: 24 
Complemento Específico: 1.155,86 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Arquitecto Superior 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 
 
• Asesoramento ao concello en materia de planeamento ou xestión cando sexa requerida pola Alcaldía ou Concelleiro/a 
delegado/a. 
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• Redación de memorias valoradas e anteproxectos que lle sexan enconmendados sobre obras, subministracións e servizos 
municipais. 

• Valoracións periciais e informes sobre bens, previstos na lexislación local, especialmente relativos a alleamento, 
adquisición, permuta ou aluguer de bens. 

• Colaboración, supervisión e seguimento en modificacíones ou revisións ao plan xeral de ordenación municipal e 
planeamento e desenrolo. 

• Prestación de asistencia tecnica e asesoramento requirido pola corporación e outros organos colexiados, nas materias da 
sua competencia. 

• Supervisión da cartografía do Municipio e elaboración dos sistemas de información xeográfica do municipio. 
• Elaboración de pregos de prescripcións técnicas particulares para a contratación de obras, subministracións e servizos. 
• Dirección, lnspección, control e vixiancia de obras municipais, subministracións e servizos municipais a petición da 

Concellaría de obras ou Alcaldía. 
• Demais traballos que se lle encomenden dende a Alcaldía ou Concelleiro/a delegado/a. 

 
APARELLADOR 
Titular: X.X.X.  X.X.X.  
Código: 15022AP01 
Posto: Laboral  
Salario Base: 1.943,71 
Complemento Convenio: 688,41 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Arquitecto Técnico - Aparejador 
Funcións e Tarefas: 
 
• Asesorar a Corporación nos asuntos relativos a obras, servizos e subministracións servicios municipais. 

• Informes de licenzas de obras menores, obras maiores, primeira ocupación, aperturas, parcelacións, ocupación do 
dominio público, reposición da legalidade e infraccións urbanísticas. 

• Informes de valoracións para ordenanzas fiscais e de prezos públicos. 
• Coordinación para o mantemento e conservación das obras, servicios, edificios e instalacións municipais. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a e as 

demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
OFICIAL 1ª 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022OF1ª01 
Posto: Laboral  
Salario Base: 576,42 
C.Convenio: 741,95 
C.Libre Dispoñibilidade: 412,83 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar, FP1 óu equivalente 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Realizar os traballos propios da sua categoría profesional, electricista, nas dependencias municipais, instalacións, 
servicios e obras do Concello, así como as tarefas de vixilancia, mantemento e actividades complementarias nas instalacións 
utilizando se fose preciso medios de locomoción e de traballo especiais. 
• Cumprir coas directrices dadas polo encargado do persoal. 
• Manexo de todo tipo de maquinaria e de todo tipo de vehículo que se implante no Concello, sin menoscabo de realizar 
calquera do resto de funcións que se lle encomenden. 

• Mantemento complementario de instalacións e servicios, alumeado, limpeza, recollida do lixo, xardinería, alcantarillado, 
pavimentación, etc. 

• Responsable da correcta execución dos traballos encomendados. 
• Realizar calquera outros traballos que non gardando relación coa sua profesión habitual lle sexan encomendados polo 
encargado do persoal. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a e encargado do persoal, e as 
demais que dispoña a lexislación vixente. 
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OFICIAL 1ª 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022OF1ª03 
Posto: Laboral  
Salario Base: 576,42 
Complemento Convenio: 741,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar, FP1 óu equivalente 
Funcións e Tarefas: 
 
• Realizar os traballos propios da sua categoría profesional nas dependencias municipais, instalacións, servicios e obras do 
Concello, así como as tarefas de vixilancia, mantemento e actividades complementarias nas instalacións utilizando se fose preciso 
medios de locomoción e de traballo especiais. 
• Cumprir coas directrices dadas polo encargado do persoal. 
• Manexo de todo tipo de maquinaria e de todo tipo de vehículo que se implante no Concello, sin menoscabo de realizar 
calquera do resto de funcións que se lle encomenden. 

• Mantemento complementario de instalacións e servicios, alumeado, limpeza, recollida do lixo, xardinería, alcantarillado, 
pavimentación, etc. 

• Responsable da correcta execución dos traballos encomendados. 
• Realizar calquera outros traballos que non gardando relación coa sua profesión habitual lle sexan encomendados polo 
encargado do persoal. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a e encargado do persoal, e as 
demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
OFICIAL 1ª XARDINEIRO/A 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022OF1ªXAR 01 
Posto: Laboral  
Salario Base: 576,42 
Complemento Convenio: 741,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar, FP1 óu equivalente 
Funcións e Tarefas: 
 
• Realizar os traballos propios da sua categoría profesional –xardiñeiro- nas dependencias municipais, instalacións, 
servicios e obras do Concello, así como as tarefas de vixilancia, mantemento e actividades complementarias nas instalacións 
utilizando se fose preciso medios de locomoción e de traballo especiais. 
• Cumprir coas directrices dadas polo encargado do persoal. 
• Manexo de todo tipo de maquinaria e de todo tipo de vehículo que se implante no Concello, sin menoscabo de realizar 
calquera do resto de funcións que se lle encomenden. 

• Mantemento complementario de instalacións e servicios, alumeado, limpeza, recollida do lixo, xardinería, alcantarillado, 
pavimentación, etc. 

• Responsable da correcta execución dos traballos encomendados. 
• Realizar calquera outros traballos que non gardando relación coa sua profesión habitual lle sexan encomendados polo 
encargado do persoal. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a e encargado do persoal, e as 
demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
OPERARIO 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022OS01 
Grupo: Persoal Laboral 
Salario Base: 576,42 
Complemento Convenio: 741,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Funcións e Tarefas: 
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• Realizar os traballos propios da sua categoría profesional nas dependencias municipais, instalacións, servicios e obras do 
Concello, así como as tarefas de vixilancia, mantemento e actividades complementarias nas instalacións utilizando se fose preciso 
medios de locomoción e de traballo especiais. 
• Cumprir coas directrices dadas polo encargado do persoal. 
• Manexo de todo tipo de maquinaria e de todo tipo de vehículo que se implante no Concello, sin menoscabo de realizar 
calquera do resto de funcións que se lle encomenden. 

• Mantemento complementario de instalacións e servicios, alumeado, limpeza, recollida do lixo, xardinería, alcantarillado, 
pavimentación, etc. 

• Responsable da correcta execución dos traballos encomendados. 
• Realizar calquera outros traballos que non gardando relación coa sua profesión habitual lle sexan encomendados polo 
encargado do persoal. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a e encargado do persoal, e as 
demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
PEÓN 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interimamente: A.A.A. 
Código: 15022PE02 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Grupo: Laboral 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Efectuar operacións manuales que non supoñan coñecemento de oficio e servir de axudante os oficiais. 
• Cumprir coas directrices dadas polo encargado do persoal. 
• Excavar, tapar, compactar, facer mezclas, limpar, pintar, realizar encargos, podar, plantar, talar, cargar, descargar, e 
outras tarefas similares requeridas polos servicios, obras e patrimonio municipal. 
• Acopiar e transportar materiais e medios. 
• Manexo de toda clase de maquinaria necesaria para a realización das suas tarefas que non necesiten unha capacitación 
específica que requira unha categoría superior. 
• Coñecemento elemental de materiais e medios empregados polo Concello. 
• Realizar calquera outros traballos que lle sexan encomendados polo encargado do persoal. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a e encargado do persoal, e as 
demais que dispoña a lexislación vixente. 
 

PEÓN 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: B.B.B. 
Código: 15022PE03 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Grupo: Laboral 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 
 
• Efectuar operacións manuales que non supoñan coñecemento de oficio e servir de axudante os oficiais. 
• Cumprir coas directrices dadas polo encargado do persoal. 
• Excavar, tapar, compactar, facer mezclas, limpar, pintar, realizar encargos, podar, plantar, talar, cargar, descargar, e 
outras tarefas similares requeridas polos servicios, obras e patrimonio municipal. 
• Acopiar e transportar materiais e medios. 
• Manexo de toda clase de maquinaria necesaria para a realización das suas tarefas que non necesiten unha capacitación 
específica que requira unha categoría superior. 
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• Coñecemento elemental de materiais e medios empregados polo Concello. 
• Realizar calquera outros traballos que lle sexan encomendados polo encargado do persoal. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro Delegado e encargado do persoal, e as demais 

que dispoña a lexislación vixente. 
 

PEÓN 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: C.C.C. 
Código: 15022PE04 
Salario Base: 526,25(xornada completa) 
Complemento Convenio: 578,85 (xornada completa) 
Grupo: Laboral 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 
 
• Efectuar operacións manuales que non supoñan coñecemento de oficio e servir de axudante os oficiais. 
• Cumprir coas directrices dadas polo encargado do persoal. 
• Excavar, tapar, compactar, facer mezclas, limpar, pintar, realizar encargos, podar, plantar, talar, cargar, descargar, e 
outras tarefas similares requeridas polos servicios, obras e patrimonio municipal. 
• Acopiar e transportar materiais e medios. 
• Manexo de toda clase de maquinaria necesaria para a realización das suas tarefas que non necesiten unha capacitación 
específica que requira unha categoría superior. 
• Coñecemento elemental de materiais e medios empregados polo Concello. 
• Realizar calquera outros traballos que lle sexan encomendados polo encargado do persoal. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro Delegado e encargado do persoal, e as demais 
que dispoña a lexislación vixente. 
 
231 – ACCIÓN SOCIAL 
 
ASISTENTE SOCIAL 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022AS-01 
Cobertura temporal por: D.D.D.. 
Salario Base: 1.533,15 
Complemento Covenio: 143,55 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Asistente Social 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 
 
• Propoñer temas e remitir informes e estudios a Concellería de Servicios Sociais por propia iniciativa ou ben elaborar 
informes e estudios a petición da mesma. 

• Informar a Concellería de Servicios Sociais sobre o funcionamento dos servicios municipais de carácter asistencial e 
social. 

• Asesorar a Corporación en materia de Benestar Social, elaborar estudios e programas para a sua actuación neste campo e 
colaborar a sua realización. 

• Manter actualizada a información sobre axudas e prestacions, recursos e servicios en materia de asistencia social, 
arbitradas por diversos organismos. 

• Valorar a situación social dos veciños e grupos de veciños que demanden algunha intervención por parte dos servicios 
municipais, diseñar e propoñer os implicados a forma mais adecuada de mellorar dita situación, contando para iso coas 
axudas, prestacions, recursos e servicios que sexan pertinentes e esteñan dispoñibles. 

• Prestar orientación e apoio e realizar o seguimento das situacions atendidas. Cando así se requira porpoñer a concesión 
de axudas municipais, valorar, informar e tramitar solicitudes ante o Concello e outros organismos efectuando o seu 
seguimento. 
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• Elaborar estudios e programas de actuación orientados hacia a mellora das condicions de vida e convivencia e hacia a 
superación e prevención das situacions de desventaxa social, colaborar na sua coordinación e realización, promovendo a 
participación dos veciños, asociacións e institucións, e participando na sua evalución. 

• Establecer e manter relacións con asociacións, intitucions e organismos relacionados co benestar social. 
• E, en xeral, doda-las tarefas que dentro das suas funcións lle indique a Alcaldía e Concellería/o de Servicios Sociais, e as 

demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
ASISTENTE SOCIAL 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022AS-02 
Cobertura temporal por: E.E.E. 
Salario Base: 945,67 (xornada completa) 
Complemento Covenio: 554,79 (xornada completa) 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Asistente Social 
Observacións: 100 % xornada  
Funcións e Tarefas: 
 
• Propoñer temas e remitir informes e estudios a Concellería de Servicios Sociais por propia iniciativa ou ben elaborar 
informes e estudios a petición da mesma. 

• Informar a Concellería de Servicios Sociais sobre o funcionamento dos servicios municipais de carácter asistencial e 
social. 

• Asesorar a Corporación en materia de Benestar Social, elaborar estudios e programas para a sua actuación neste campo e 
colaborar a sua realización. 

• Manter actualizada a información sobre axudas e prestacions, recursos e servicios en materia de asistencia social, 
arbitradas por diversos organismos. 

• Valorar a situación social dos veciños e grupos de veciños que demanden algunha intervención por parte dos servicios 
municipais, diseñar e propoñer os implicados a forma mais adecuada de mellorar dita situación, contando para iso coas 
axudas, prestacions, recursos e servicios que sexan pertinentes e esteñan dispoñibles. 

• Prestar orientación e apoio e realizar o seguimento das situacions atendidas. Cando así se requira porpoñer a concesión 
de axudas municipais, valorar, informar e tramitar solicitudes ante o Concello e outros organismos efectuando o seu 
seguimento. 

• Elaborar estudios e programas de actuación orientados hacia a mellora das condicions de vida e convivencia e hacia a 
superación e prevención das situacions de desventaxa social, colaborar na sua coordinación e realización, promovendo a 
participación dos veciños, asociacións e institucións, e participando na sua evalución. 

• Establecer e manter relacións con asociacións, intitucions e organismos relacionados co benestar social. 
• E, en xeral, doda-las tarefas que dentro das suas funcións lle indique a Alcaldía e Concellería/o de Servicios Sociais, e as 

demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
EDUCADOR/A FAMILIAR 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022EF01 
Cobertura temporal por: F.F.F. 
Salario Base: 945,67(xornada compreta) 
Complemento Covenio: 554,79 (xornada compreta) 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Titulación Grado Medio 
Formación Específica: 
Observacións:  
 
• Ocupada temporalmente por F.F.F.ao 50 % xornada. 
• Con anterioridade a aprobación do presente catálogo, figura con media xornada, quedando condicionada a xornada 
compreta a aprobación definitiva do presente catálogo. 
 
Funcións e Tarefas: 
 
• Información xeral o público, solicitudes e informe de todo tipo de expedientes, distribución de documentación. 
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• Informes e certificados de documentación e outros, seguimento e tramitación de expedientes dos Servicios Sociais, 
manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, faxes, maquinaria electrónica, etc. 

• E, en xeral, doda-las tarefas que dentro das suas funcións lle indique a Alcaldía e Concellería/o de Servicios Sociais, e as 
demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
PSICÓLOGO/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022PS01 
Ocupado temporalmente 
ó 66,66 % da xornada por: G.G.G. 
Salario Base: 1.114,26 (xornada compreta) 
Complemento Covenio: 652,70 (xornada compreta) 
Adscripción: Administración Local 
Titulación:  
Observacións: Ocupada ó 66,66 % da xornada  
Funcións e Tarefas: 
 
• Asesoramento e consultaría ó persoal de servizos sociais, a concellería/o delegado/a e á corporación en materia de 
igualdade e de benestar social dende as perspectivas da psicoloxía clínica e da social, e elaborar estudios e programas para a súa 
actuación neste campo e colaborar na súa realización. 

• Propoñer temas e remitir informes e estudios a Concellería de Servizos Sociais por propia iniciativa ou ben elaborar 
informes e estudios a petición da mesma. 

• Atención directa clínica, a persoas e a grupos, realizando psicoterapia, diagnósticos e informes ben a petición das persoas 
usuarias, ben das institucións oficiais que o demanden; así como prestar orientación e apoio e realizar o seguimento das 
situacións atendidas. 

• Atención directa psiosocial, a persoas e a grupos tendendo, en todo caso, á construcción de competencias, habilidades e 
recursos das persoas usuarias, cara a que enfronten as súas problemáticas –e previndo, na medida do posible, as futuras-
con posibiliades de éxito valorando a situación psicolóxica e/ou psicosocial, deseñando e propoñendo a forma máis 
adecuada de mellorar dita situación, incluido a orientación encamiñada á formación, á procura de emprego é ó uso do 
tempo libre, contando para iso coas axudas, prestacións, recursos e servizos que sexan pertinentes e estean dispoñibles. 
Prestar orientación e apoio e realizar o seguimento das situacións atendidas. 

• Realización de planificación e programas de servizos sociais especializados en coordinación coa Traballadora Social. 
Supervisión, seguimento e avaliación de ditos programas. 

• Manter actualizada a información sobre axudas e prestacións, recursos e servizos en materia de igualdade e demáis 
servizos sociais especializados, arbitrdas por diversos organismos. 

• Establecer e manter relacións, procuarando a coordinación, con asociaicións, institucións e organismos relacionados coa 
igualdade e o benestar social. 

• Planificación de campañas de sensibilización e concienciación á comunidade de problemas que afectean a colectivos 
específicos. 

• E, en xeral, tódalas tarefas relacionadas coa psicoloxía clínica e a social, dentro dos servicios sociais especializados, e 
aquelas que, dentro das súas funcións, lle indique a Alcaldía e Concellería delegada de Servicios Sociais, e as demais que 
dispoña a lexislación vixente. 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022AUXSS-01 
Cobertura temporal por: H.H.H. 
Salario Base: 576,42 
Complemento Covenio: 741,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar - F.P.1 
Formación Específica: 
Observacións: Aux.Administrativo Serv. Sociais  
Funcións e Tarefas: 
 
• Tarefas de mecanografía, taquigrafia, despacho de correspondencia, cálculo sinxelo, manexo de máquinas, arquivo de 
documentos, atención o público, distribución de documentación, e outros similares. 

• Manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, maquinaria electrónica etc. 
• Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
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• Boletins, atención teléfono, proceder a tramitación e codificación das altas, baixas e modificacións producidas no 
Municipio que afecten o Padrón de Habitantes. 

• Confeccionar certificados de empadronamento, convivencia, residencia e outros. 
• Confección, inscripción, modificación, e baixa de Padróns e listas de recaudación. 

• Elaboración, conservación e actualización de estadísticas diversas. 
• Transcribir actas dos distintos organos colexiados, notificando os mesmos. Impresión e llevanza dos libros de actas e de 
resolucións. 

• Transcribir, en xeral, todo-los informes e documentos que se requiran por os seus superiores xerarquicos. 
• Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
• Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 
necesidades do servicio así o requiran. 
• As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía e superiores xerárquicos. 

 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: I.I.I. 
Código: 15022AUXAF-01 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: J.J.J. 
Código: 15022AUXAF-02 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 

AUXILIAR AXUDA NO FOGAR 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: K.K.K. 
Código: 15022AUXAF-03 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
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Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 
• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: L.L.L. 
Código: 15022AUXAF-04 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 
• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: M.M.M. 
Código: 15022AUXAF-05 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 
• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupada temporalmente por: Interinamente: N.N.N. 
Código: 15022AUXAF-06 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 



 
  CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) 
           Teléfono: 981 48 00 00  -  Fax:  981 48 25 06 
  C.I.F.: P-1502200-G  
 
 
 

 

Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 
• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: O.O.O. 
Código: 15022AUXAF-07 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 
• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: O.O.O. 
Código: 15022AUXAF-08 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: Q.Q.Q. 
Código: 15022AUXAF-09 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
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Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: R.R.R. 
Código: 15022AUXAF-10 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 

AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: S.S.S. 
Código: 15022AUXAF-11 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 

AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: T.T.T. 
Código: 15022AUXAF-12 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
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• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: U.U.U. 
Código: 15022AUXAF-13 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: V.V.V. 
Código: 15022AUXAF-14 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 

AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: W.W.W. 
Código: 15022AUXAF-15 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
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• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: Y.Y.Y. 
Código: 15022AUXAF-16 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: Z.Z.Z. 
Código: 15022AUXAF-17 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: A.A.AA. 
Código: 15022AUXAF-18 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 
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• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado interinamente por: Interinamente: B.B.B.B. 
Código: 15022AUXAF-19 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: C.C.C.C. 
Código: 15022AUXAF-20 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: D.D.D.D. 
Código: 15022AUXAF-21 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 



 
  CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) 
           Teléfono: 981 48 00 00  -  Fax:  981 48 25 06 
  C.I.F.: P-1502200-G  
 
 
 

 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 

AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: E.E.E.E. 
Código: 15022AUXAF-22 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 

AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: F.F.F.F. 
Código: 15022AUXAF-23 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 

AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: G.G.G.G. 
Código: 15022AUXAF-24 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
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AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: H.H.H.H. 
Código: 15022AUXAF-25 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
241 – FOMENTO DO EMPREGO 
 
AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Ocupado temporalmente: I.I.I.I. 
Salario Base: 1.114,27 
Complemento Convenio: 652,71 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Título Grado Superior 
Formación Específica:  
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 

• Colaborar na implantación das políticas activas de emprego relacionadas coa creación de actividade empresarial. 
• Xestionar axudas para favorecer o emprego, centrándose sobre todo en aqueles colectivos con maiores dificultades á hora 

de conseguir emprego. 
• Informar as empresas dos instrumentos de promoción e fomento da competitividade empresarial dispoñibles, así como 

facilitar o seu acceso a eles. 
• Promover a cultura emprendedora fomentando iniciativas empresariais e apoiando novos proxectos de autoemprego 

individual ou colectivo informando das medidas de apoio existentes e poñendo en relación persoas emprendedoras e 
recursos. 

• Comunicar a empresas e persoas emprendedoras as subvencións para a formación e o emprego, así como facilitar o 
acceso a elas. 

• Facilitar a inserción laboral das persoas demandantes de emprego, en especial das participantes en políticas activas de 
emprego, identificando as necesidades de persoal das empresas a curto e medio prazo e propoñendo accións de mellora 
da empregabilidade da poboación desempregada. 

• Observación estratéxica do territorio e realización de estudos co fin de detectar necesidades formativas e educativas da 
poboación desempregada. 

• Contribuír ao desenvolvemento socioeconómico do territorio mediante: 
o A prospección de recursos ociosos ou infrautilizados e de proxectos empresariais de promoción económica e 

iniciativas innovadoras para a xeración de emprego. 
o A difusión e estímulo das potenciais oportunidades de creación de actividades entre persoas desempregadas, 

promotores e promotoras, persoas emprendedoras e institucións colaboradoras. 
o O acompañamento técnico na iniciación de proxectos empresariais para a súa consolidación en empresas 

xeradoras de novos empregos, asesorando e informando sobre a viabilidade técnica, económica e financeira e, 
en xeral, sobre os plans de lanzamento das empresas. 

o Apoio aos promotores e ás promotoras das empresas, unha vez constituídas estas, acompañándoos/as 
tecnicamente durante as primeiras etapas de funcionamento. 

• A tramitación dos expedientes de selección de persoal e de solicitude e xustificación de subvencións. 
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• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións lle indique o/a responsable da súa área, as demais que dispoña a 
lexislación vixente e as ordeadas pola Alcaldía. 

 
3232 – SERVIZOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 
 
PEÓN CONSERXE COLEXIOS 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022CO01 
Grupo: Laboral  
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Complemento Destino: 211,52 
Adscripción: Administración Local 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• Vixiar o bo uso dos edificios, instalacións, e mobiliario por parte dos alumnos e profesorado e facer cumprir as normas 
que se determinen a este respecto. 
• Abrir e cerrar as portas de acceso ós edificios nos horarios establecidos. 
• Realizar as pequenas reparacións que sexan necesarias para o correcto mantemento do colexio (electricidade, carpintería, 
pintura, etc.). 

• Trasladar o seu superior notificacións das averias e desperfectos que se produzcan no centro. 
• Axudas en traballos de transporte, carga e descarga de elementos ata a sua correcta ubicación no interior da instalación e 

vehículos de transporte. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a e as 

demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
3321 – PROMOCION CULTURAL 
 
Bibliotecaria/o 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022CUBL01 
Salario Base: 1.114,26 
Complemento Convenio: 652,70 
Titulación: Licenciatura 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 
• En xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións lle sexan encomendadas pola Alcaldía - Presidencia, e as demais 
que dispoña a lexislación vixente. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022CUAX01 
Grupo: C2 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Auxiliar 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 351,28 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar - F.P.1 
Observacións: Interina: A.B.C.D. 
Funcións e Tarefas: 
 
• Tarefas de mecanografía, taquigrafia, despacho de correspondencia, cálculo sinxelo, manexo de máquinas, arquivo de 
documentos, atención o público, distribución de documentación, e outros similares. 

• Manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, maquinaria electrónica etc. 
• Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
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• Boletins, atención teléfono, proceder a tramitación e codificación das altas, baixas e modificacións producidas no 
Municipio que afecten o Padrón de Habitantes. 
• Confeccionar certificados de empadronamento, convivencia, residencia e outros. 

• Confección, inscripción, modificación, e baixa de Padróns e listas de recaudación. 
• Elaboración, conservación e actualización de estadísticas diversas. 

• Transcribir actas dos distintos organos colexiados, notificando os mesmos. Impresión e llevanza dos libros de actas e de 
resolucións. 

• Transcribir, en xeral, todo-los informes e documentos que se requiran por os seus superiores xerarquicos. 
• Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
• Sustitucións dos funcionarios en réximen de vacacións ou baixas médicas, cando as necesidades do servicio así o 

requiran. 
• As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía e superiores xerárquicos. 

 
341 – PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE 
 
OPERARIO GRUPO E POLIDEPORTIVO 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022OPGREPOL-01 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Instalaciones deportivas Municipales 
Ocupado temporalmente: E.F.G.H. 
Funcións e Tarefas: 
 

• As que lle ordene o Alcalde - Presidente ou Concelleiro/a delegado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 

OPERARIO GRUPO E POLIDEPORTIVO 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022OPGREPOL-02 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Instalaciones deportivas Municipales 
Ocupado temporalmente: I.J.K.L. 
Funcións e Tarefas: 
 
• As que lle ordene o Alcalde - Presidente ou Concelleiro/a delegado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
MONITOR COORDINADOR POLIDEPORTIVO 
Titular: X.X.X.   
Cógigo: 15022MOP01 
Grupo: Personal Laboral 
Salario Base: 782,63 
Complemento Convenio: 279,72 
Adscripción: Instalaciones deportivas Municipales 
Funcións e Tarefas: 
 
• As que lle ordene o Alcalde - Presidente ou Concelleiro/a delegado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
SUBALTERNO 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022SUBALT-01 
Grupo: E(AP) 
Salario Base: 553,96 
C.Específico: 293,85 
C.D.: 14 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
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Observacións: Xornada compreta  
Funcións e Tarefas: 
 
• Labores de conserxería e limpeza e mantemento das instalacións municipais, incluido o Castelo da Concepción. 

• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro Delegado ou 
encargado, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
432 – ORDENACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 
ENCARGADO/A OFICINA TURISMO 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022TUR01 
Salario Base: 945,67 
Complemento Convenio: 554,79 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Diplomatura 
Formación Específica:  
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 
 
• Detectar as necesidades da Oficina de Información e Turismo e informar delas o responsable de área, atender e informar 
o público que acuda a oficina. 
• Mantemento, catalogación, rexistro, organización e control da información turistica. 
• Desenrrolar tarefas auxiliares de administración e, en xeral de oficina, tales como mecanografía, manexo de máquinas, 
introducción de datos ó ordenador, arquivo e manipulación de documentos. 

• Ordenación, actualización e arquivo de toda clase de datos e documentación propia da área. 
• Atención ó público e ó teléfono. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións lle indique o Alcalde e responsable de área. 

 
920 - ADMINISTRACIÓN XERAL 
 
SECRETARIO: 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022SE01 
Grupo: A1 
Escala: Habilitación Estatal 
Subescala: Secretaría 
Nivel Complemento Destino: 30 
Complemento Específico: 1.610,06 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Licenciado/a 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións públicas de secretaría, comprensiva da fe pública e o asesoramento legal preceptivo incluídas no R.D. 1174/87, 
do 18 de setembro. 
• As demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022TAX01 
Grupo: A1 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Técnica 
Nivel Complemento Destino: 22 
Complemento Específico: 817,06 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Licenciada 
Funcións e Tarefas: 
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• Baixo a dependencia do Secretario levará o asesoramento das áreas de Urbanísmo, Medio e Patrimonio. 
• En coordinación co Técnico Municipal informará xurídicamente dos expedientes en materia de disciplina urbanística 

(obras maiores, menores, reparcelacións, expedientes contradictorios de ruina, resposición da legalidade urbanística, 
infraccións etc.  

• Realizará informes xurídicos e formulará propostas de resolución cando así se lle requira. 
• Substituirá en caso de ausencia ou vacante ao titular da Secretaría segundo a orde de prelación establecida na Resolución 

de nomeamento accidental da Dirección Xeral de Administración Local de 03.10.2014. Xustificadamente en casos 
excepcionais e por Resolución de Alcaldía procederase a aprobación dunha compensación económica. 

• Coordinación das oficinas xerais (rexistro, portelo, estadística, contratación administrativa, cemiterios, licenzas de 
autorización taxi, etc.) 

• Elaboración de borradores de ordenanzas, contratos, convenios e outros. 
• As demais que dispoña á lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía ou pola Secretaría. 

 
ADMINISTRATIVO/A 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022AD01 
Grupo: C1 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 381,10 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharel Superior - F.P.2 
Observacións: Adm. Adm. Xeral 
Funcións e Tarefas: 
 

• Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes e informe de 
todo tipo e expedientes. 

• Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten na 
tramitación correspondente.  

• Boletins, atención teléfono, arquivo, informes e certificados de documentación e outros, seguimento e tramitación de 
expedientes, asuntos xerais Corporación, manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, 
faxes, maquinaria electrónica, TPVs, etc. 

• Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
• Transcribir actas dos distintos organos colexiados, tramitar os seus acordos e as Resolucións da Alcaldía, e notificación 

das anteriores.Levanza dos libros de actas e de resolucións. 
• Remitir as actas ós Organos e Institucións correspondentes. 
• Proceder a devolución de expedientes dos distintos organos colexiados as diferentes áreas. 
• Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e funcionamento municipal. 
• Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
• Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
• As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía. 
• As demáis que dispoña a legislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior xerarquico. 

 
ADMINISTRATIVO/A 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022AD02 
Grupo: C1 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 381,10 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharel Superior - F.P.2 
Observacións: Adm. Adm. Xeral 
Funcións e Tarefas: 
 

• Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes e informe de 
todo tipo e expedientes. 
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• Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten na 
tramitación correspondente.  

• Boletins, atención teléfono, arquivo, informes e certificados de documentación e outros, seguimento e tramitación de 
expedientes, asuntos xerais Corporación, manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, 
faxes, maquinaria electrónica, TPVs, etc. 

• Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
• Transcribir actas dos distintos organos colexiados, tramitar os seus acordos e as Resolucións da Alcaldía, e notificación 

das anteriores.Levanza dos libros de actas e de resolucións. 
• Remitir as actas ós Organos e Institucións correspondentes. 
• Proceder a devolución de expedientes dos distintos organos colexiados as diferentes áreas. 
• Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e funcionamento municipal. 
• Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
• Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
• Substituirá en caso de ausencia ou vacante ao titular da Secretaría segundo a orde de prelación establecida na Resolución 

de nomeamento accidental da Dirección Xeral de Administración Local de 03.10.2014. 
• As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía. 
• As demáis que dispoña a legislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior xerarquico. 

 
ADMINISTRATIVO/A (promoción interna) 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022AD06 
Grupo: C1 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 381,10 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharel Superior - F.P.2 
Observacións: Adm. Adm. Xeral 
Funcións e Tarefas: 
 

• Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes e informe de 
todo tipo e expedientes. 

• Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten na 
tramitación correspondente.  

• Boletins, atención teléfono, arquivo, informes e certificados de documentación e outros, seguimento e tramitación de 
expedientes, asuntos xerais Corporación, manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, 
faxes, maquinaria electrónica, TPVs, etc. 

• Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
• Transcribir actas dos distintos organos colexiados, tramitar os seus acordos e as Resolucións da Alcaldía, e notificación 

das anteriores.Levanza dos libros de actas e de resolucións. 
• Remitir as actas ós Organos e Institucións correspondentes. 
• Proceder a devolución de expedientes dos distintos organos colexiados as diferentes áreas. 
• Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e funcionamento municipal. 
• Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
• Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
• As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía. 
• As demáis que dispoña a legislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior xerarquico. 

 
ADMINISTRATIVO/A (promoción interna) 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022AD07 
Grupo: C1 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 381,10 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharel Superior - F.P.2 
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Observacións: Adm. Adm. Xeral 
Funcións e Tarefas: 
 

• Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes e informe de 
todo tipo e expedientes. 

• Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten na 
tramitación correspondente.  

• Boletins, atención teléfono, arquivo, informes e certificados de documentación e outros, seguimento e tramitación de 
expedientes, asuntos xerais Corporación, manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, 
faxes, maquinaria electrónica, TPVs, etc. 

• Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
• Transcribir actas dos distintos organos colexiados, tramitar os seus acordos e as Resolucións da Alcaldía, e notificación 

das anteriores.Levanza dos libros de actas e de resolucións. 
• Remitir as actas ós Organos e Institucións correspondentes. 
• Proceder a devolución de expedientes dos distintos organos colexiados as diferentes áreas. 
• Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e funcionamento 

municipal.Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
• Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
• As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía. 
• As demáis que dispoña a legislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior xerarquico. 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (a extinguir) 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022AXAD01 
Grupo: C2 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Auxiliar 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 351,28 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar - F.P.1 
Observacións: Aux. Adm. Xeral 
Funcións e Tarefas: 
 

• Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes de todo tipo 
e expedientes. 

• Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten na 
tramitación correspondente.  

• Tarefas de mecanografía, taquigrafia, despacho de correspondencia, cálculo sinxelo, manexo de máquinas, arquivo de 
documentos, atención o público, distribución de documentación, e outros similares. 

• Manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, maquinaria electrónica, TPVs, etc. 
• Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
• Boletins, atención teléfono, proceder a tramitación e codificación das altas, baixas e modificacións producidas no 

Municipio que afecten o Padrón de Habitantes. 
• Confeccionar certificados de empadronamento, convivencia, residencia e outros. 
• Confección, inscripción, modificación, e baixa de Padróns e listas de recaudación. 
• Elaboración, conservación e actualización de estadísticas diversas. 
• Transcribir actas dos distintos organos colexiados, notificando os mesmos. Impresión e llevanza dos libros de actas e de 

resolucións. 
• Transcribir, en xeral, todo-los informes e documentos que se requiran por os seus superiores xerarquicos. 
• Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
• Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
• As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía e superiores xerárquicos. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO (a extinguir)  
Titular: X.X.X.   
Código: 15022AXAD02 
Grupo: C2 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Auxiliar 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 351,28 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar - F.P.1 
Observacións: Aux. Adm. Xeral 
Funcións e Tarefas: 
 

• Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes de todo tipo 
e expedientes. 

• Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten na 
tramitación correspondente.  

• Tarefas de mecanografía, taquigrafia, despacho de correspondencia, cálculo sinxelo, manexo de máquinas, arquivo de 
documentos, atención o público, distribución de documentación, e outros similares. 

• Manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, maquinaria electrónica, TPVs, etc. 
• Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
• Boletins, atención teléfono, proceder a tramitación e codificación das altas, baixas e modificacións producidas no 

Municipio que afecten o Padrón de Habitantes. 
• Confeccionar certificados de empadronamento, convivencia, residencia e outros. 
• Confección, inscripción, modificación, e baixa de Padróns e listas de recaudación. 
• Elaboración, conservación e actualización de estadísticas diversas. 
• Transcribir actas dos distintos organos colexiados, notificando os mesmos. Impresión e llevanza dos libros de actas e de 

resolucións. 
• Transcribir, en xeral, todo-los informes e documentos que se requiran por os seus superiores xerarquicos. 
• Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
• Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
• As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía e superiores xerárquicos. 

 
LIMPADOR/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: J.J.J.J. 
Código: 15022LIMP-01 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Funcións e Tarefas: 
 

• Manter limpas as instalacións o seu cargo, poñer en coñecemento do Alcalde e Concelleiro/a Delegado/a calquera 
percance ou problema surxido no desempeño das suas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e 
útiles de limpeza. 

• Facer as sustitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no período de vacacións e baixas médicas. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleir/a Delegado/a ou 

encargado, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 

LIMPADOR/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente K.K.K.K. 
Código: 15022LIMP-02 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
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Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Funcións e Tarefas: 
 

• Manter limpas as instalacións o seu cargo, poñer en coñecemento do Alcalde e Concelleiro/a Delegado/a calquera 
percance ou problema surxido no desempeño das suas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e 
útiles de limpeza. 

• Facer as sustitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no período de vacacións e baixas médicas. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 

encargado, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 

LIMPADOR/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: L.L.L.L. 
Código: 15022LIMP-03 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Funcións e Tarefas: 
 

• Manter limpas as instalacións o seu cargo, poñer en coñecemento do Alcalde e Concelleiro/a Delegado/a calquera 
percance ou problema surxido no desempeño das suas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e 
útiles de limpeza. 

• Facer as sustitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no período de vacacións e baixas médicas. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 

encargado, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 

LIMPADOR/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado interinamente por: M.M.M.M. 
Código: 15022LIMP-04 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Funcións e Tarefas: 
 

• Manter limpas as instalacións o seu cargo, poñer en coñecemento do Alcalde e Concelleiro/a Delegado/a calquera 
percance ou problema surxido no desempeño das suas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e 
útiles de limpeza. 

• Facer as sustitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no período de vacacións e baixas médicas. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 

encargado, e as demais que dispoña a lexislación vixente 
 

LIMPADOR/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado interinamente por: N.N.N.N. 
Código: 15022LIMP-05 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Funcións e Tarefas: 
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• Manter limpas as instalacións o seu cargo, poñer en coñecemento do Alcalde e Concelleiro/a Delegado/a calquera 
percance ou problema surxido no desempeño das suas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e 
útiles de limpeza. 

• Facer as sustitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no período de vacacións e baixas médicas. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 

encargado, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 

LIMPADOR/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Ñ.Ñ.Ñ.Ñ. 
Código: 15022LIMP-06 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 263,14 
Complemento Convenio: 289,43 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Observacións: Media xornada. 
Funcións e Tarefas: 
 

• Manter limpas as instalacións o seu cargo, poñer en coñecemento do Alcalde e Concelleiro/a Delegado/a calquera 
percance ou problema surxido no desempeño das suas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e 
útiles de limpeza. 

• Facer as sustitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no período de vacacións e baixas médicas. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 

encargado, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 

LIMPADOR/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: O.O.O.O. 
Código: 15022LIMP-07 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 263,14 
Complemento Convenio: 289,43 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Observacións: Media Xornada 
Funcións e Tarefas: 
 

• Manter limpas as instalacións o seu cargo, poñer en coñecemento do Alcalde e Concelleiro/a Delegado/a calquera 
percance ou problema surxido no desempeño das suas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e 
útiles de limpeza. 

• Facer as sustitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no período de vacacións e baixas médicas. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 

encargado, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
SUBALTERNO 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupada interinamente por: Enterinamente P.P.P.P. 
Código: 15022SUBALT-02 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica:  
Observacións: Laboral  
Funcións e Tarefas: 
 
• Vixiar o bo uso dos edificios, instalacións, e mobiliario e facer cumprir as normas que se determinen a este respecto. 
• Abrir e cerrar as portas de acceso ós edificios nos horarios establecidos. 
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• Realizar as pequenas reparacións que sexan necesarias para o correcto mantemento das instalacións (electricidade, 
carpintería, pintura, etc.). 

• Trasladar o seu superior notificacións das averias e desperfectos que se produzcan nas instalacións. 
• Axudas en traballos de transporte, carga e descarga de elementos ata a sua correcta ubicación no interior da instalación e 

vehículos de transporte. 
• Funcións de conserxería e taquilla no Centro Socio Cultural e Auditorio, podendo esixir ditos traballos que a xornada se 

teña que realizar en sábados, domingos e festivos. 
• Manexo de toda clase de maquinaria, instalacións e ferramenta necesaria para a realización das suas tarefas. 
• Coñecemento elemental de materiais e medios empregados polo Concello. 
• E, en xeral, toda-las tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a e encargado do persoal, e as 

demais que dispoña a lexislación vixente. 
 

931 – POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL 
 
INTERVENTOR: 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022IN01 
Grupo: A1 
Escala: Habilitación Nacional 
Subescala: Intervención 
Nivel Complemento Destino: 30 
Complemento Específico: 1.610,06 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Licenciado 
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións públicas de Intervención: control e a fiscalización interna da xestión económico-financeira e presupostaria, e a 
contabilidade incluidas no R.D. 1174/87, do 18 de setembro. 
• As demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
TESOUREIRO: 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022TE01 
Grupo: A1 
Escala: Habilitación Nacional  
Subescala: Intervención-Tesouraría  
Nivel Complemento Destino: 26 
Complemento Específico: 1.142,34 
Adscripción: Administración Local  
Titulación: Licenciado  
Funcións e Tarefas: 
 
• Funcións públicas de tesourería municipal incluidas no R.D. 1174/87, de 18 de setembro, sen prexuizo das delegacións 
en materia de recadación a favor da Deputación Provincial. 
• As demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
TÉCNICO XESTIÓN(ADM. XERAL): 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022TXRRHHAX01 
Grupo: A2 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: de Xestión 
Clase: Media 
Nivel Complemento Destino: 22 
Complemento Específico: 1.142,34 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Diplomado 
Formación Específica:  
Funcións e Tarefas: 
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• Altas, baixas, IT e modificacións de persoal ante a TGSS mediante o sistema RED. 
• Confección dos contratos laborais e prórrogas e posterior envio a través de Contrat@, adxuntando a correspondente 

copia básica á representación sindical. 
• Certificados empresa dos traballadores e transmisión dos mesmos a través de Certific@, así como os certificados para 

maternidad, incapacidade permanente. e outros. 
• Confección das nóminas mensuais do persoal unha vez introducidas as incidencias mensuais: altas e baixas, IT, 

Accidentes, partes de confirmación, indemnizacións por razón do servizo e outras. 
• Confección mensualmente dos seguros sociais para o envio polo sistema SILTR@ e ficheros CRA. 
• Confeccionar partes de accidentes de trabajo con baixa médica e sin baixa médica e trasmitirlos por Delt@. 
• Confección dos partes de asistencia sanitaria para a Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermedade Profesional. 
• Xestionar o reparto e a recepción para a entrega do modelo 190 de la Declaración informativa de retencións e ingresos a 

conta. 
• Certificados de retencións dos empleados. 
• Confeccionar para la AEAT modelos 115 trimestral; 180 anual; 111 trimestral; 190 anual; 303 trimestral y 390 anual. 

Remitir anualmente o 347 telemáticamente. 
• Xestión das citas individuais e colectivas coa Sociedade de Prevención para os recoñecementos médicos dos 

traballadores que inician a súa relación laboral, así como a xestión e coordinación do recoñecemento médico anual de 
todo o personal. 

• Preparación da documentación e dos informes para a elaboración das contestaciones ou aclaracións dirixidos á TGSS, 
AEAT, DELT@, RED, INSS, CRET@, NOTES e otros organismos, así como documentación requirida pola Inspección 
de Traballo. Infomnes para a Mutua de Accidentes de Traballo. 

• Informes relacionados con nóminas e seguros sociais para a xustificación de subvencións, así como informes de servizos 
prestados para cálculo de trienios ou para xustificar tempo de traballo e categoría laboral. 

• Colaborar e coordinar os procesos relativos a selección de personal, ofertas de emprego público, contratacions laborais, 
etc. 

• Colaborar e coordinar a elaboración da plantilla de persoal, o análise e a descripción da la relación de postos de traballo e 
a valoración e fixación das retribuciones dos postos de traballo. 

• Supervisar as tarefas de control do cumprimento do horario e absentismo laboral. 
• Supervisar e controlar o cumplimento da normativa en materia de seguridade e hixiene no traballo. 
• Xestión, estudio e elaboración de informes relativos a expedientes de xestión de persoal. 
• Tramitación telemática de expedientes de MUFACE. 
• Coordinación dos servicios tributarios de Concello e emisión de informes en materia tributaria. 
• Substituirá en caso de ausencia ou vacante ao titular da Tesouraría sen prexuízo de nomeamento accidental da Dirección 

Xeral de Administración Local para dito posto.  
• As demáis que dispoña a legislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior xerarquico. 
 

ADMINISTRATIVO/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022AD03 
Grupo: C1 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Administrativa 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 381,10 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bachiller Superior - F.P.2 
Observacións: Administrativo de Tesouraría 
Posto ocupado interinamente: O.P.Q.R. 
Funcións e Tarefas: 
 

• Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes e informe de 
todo tipo e expedientes. 

• Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten na 
tramitación correspondente.  
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• Boletins, atención teléfono, arquivo, informes e certificados de documentación e outros, seguimento e tramitación de 
expedientes, asuntos xerais Corporación, manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, 
faxes, maquinaria electrónica, TPVs , etc. 

• Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
• Transcribir actas dos distintos organos colexiados, tramitar os seus acordos e as Resolucións da Alcaldía, e notificación 
das anteriores. Levanza dos libros de actas e de resolucións. 
• Remitir as actas ós Organos e Institucións correspondentes. 
• Proceder a devolución de expedientes dos distintos organos colexiados as diferentes áreas. 

• Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e funcionamento municipal. 
• Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
• Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
• As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía. 
• As demáis que dispoña a legislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior xerarquico. 

 
ADMINISTRATIVO 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022AD04 
Grupo: C1 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Administrativa 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 381,10 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bachiller Superior - F.P.2 
Observacións: Administrativo de Intervención 
Posto ocupado interinamente : S:T.U.V. 
Funcións e Tarefas: 
 

• Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes e informe de 
todo tipo e expedientes. 

• Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten na 
tramitación correspondente.  

• Boletins, atención teléfono, arquivo, informes e certificados de documentación e outros, seguimento e tramitación de 
expedientes, asuntos xerais Corporación, manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, 
faxes, maquinaria electrónica, TPVs, etc. 

• Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
• Transcribir actas dos distintos organos colexiados, tramitar os seus acordos e as Resolucións da Alcaldía, e notificación 
das anteriores.Levanza dos libros de actas e de resolucións. 
• Remitir as actas ós Organos e Institucións correspondentes. 
• Proceder a devolución de expedientes dos distintos organos colexiados as diferentes áreas. 

• Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e funcionamento municipal. 
• Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
• Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
• As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía. 
• As demáis que dispoña a legislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior xerarquico. 
 
ADMINISTRATIVO 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022AD05 
Grupo: C1 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Administrativa 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 381,10 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bachiller Superior - F.P.2 
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Observacións: Administrativo de Intervención 
Funcións e Tarefas: 
 

• Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes e informe de 
todo tipo e expedientes. 

• Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten na 
tramitación correspondente.  

• Boletins, atención teléfono, arquivo, informes e certificados de documentación e outros, seguimento e tramitación de 
expedientes, asuntos xerais Corporación, manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, faxes, 
maquinaria electrónica, TPVs, etc. 
• Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
• Transcribir actas dos distintos organos colexiados, tramitar os seus acordos e as Resolucións da Alcaldía, e notificación 
das anteriores.Levanza dos libros de actas e de resolucións. 
• Remitir as actas ós Organos e Institucións correspondentes. 
• Proceder a devolución de expedientes dos distintos organos colexiados as diferentes áreas. 
• Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e funcionamento municipal. 
• Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
• Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 
necesidades do servicio así o requiran. 
• As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía. 
• As demáis que dispoña a legislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior xerarquico.” 
 

A Comisión, por catro votos a favor do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e de ANOVA (un), e 
dúas abstencións do PP, polo tanto por maioría absoluta, acorda a urxencia do asunto e a súa 
inclusión na orde do día. 
 
A Comisión, por catro votos a favor do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un), e de ANOVA (un), e 
dúas abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao 
Pleno a súa aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor, do PSdG-PSOE (3), do 
BNG (2) e de ANOVA (2) e seis (6) votos en contra do PP,  ACORDA: APROBAR a o ditame 
da Comisión Informativa nos termos nos que quedou transcrita. 
 
11. DAR CONTA Ó PLENO DA RESOLUCIÓN NÚM. 139/2018 DO 06-03-2018 DE 
APROBACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO CONCELLO 2017 
 
Vista a proposta de Alcaldía asinada dixitalmente con data  07.03.2018, que literalmente di: 
 
“ASUNTO: DAR CONTA DA RESOLUCIÓN 139/2018 – APROBACIÓN DA 
LIQUIDACION DO PRESUPUESTO CEDEIRA 2017 
 
Con data 06.03.2018 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 139/2018, que se acompaña 
como documentación complementaria a este expediente e da cal se da conta ao Pleno.” 
 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
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Asunto: APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPOSTO CONCELLO EXERCICIO 
2017 

Vistos os artigos 191 a 193 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se 
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, os artigos 89 a 105 do Real 
Decreto Lexislativo 500/90, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo Primeiro do 
Título Sexto da Lei Reguladora das Facendas Locais, as Regras 78 a 86 da Instrucción de 
contabilidade para a Administración Local, de 23 de novembro de 2004 e as Bases de 
Execución do Orzamento do Concello de Cedeira polo que respecta á liquidación do 
Orzamento. 

Visto que finalizáronse os traballos de contabilización e peche do exercicio contable do ano 
2017 e que se procedeu á elaboración da liquidación. 

Visto ca Intervención municipal evacou o informe correspondente ó que fai referencia o artigo 
191 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido 
da Lei Reguladora das Facendas Locais. 

RESOLVO: 
Primeiro: Aprobar á liquidación do Orzamento do exercicio 2017 do Concello co seguinte resumo: 

ESTADO DE EXECUCIÓN POR CAPÍTULOS. RESUMO ANUAL 
INGRESOS   

CAPÍTULO PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

DCHOS. NETOS 
RECONOCIDOS 

RECADACION 
LIQUIDA 

% 
EJECUCIÓN 

1. IMPOSTOS DIRECTOS 2.011.000,00 2.011.000,00 1.891.979,29 1.891.979,29 94,08% 
2. IMPOSTOS INDIRECTOS 16.000,00 16.000,00 47.820,36 47.820,36 298,88% 
3. TAXAS E OUTROS 
INGRESOS 742.800,00 783.307,79 877.477,78 864.057,71 112,02% 
4. TRANSFERENCIAS 
CORRENTES 2.351.312,47 2.622.543,86 2.582.423,56 2.574.482,09 98,47% 
5. INGRESOS PATRIMONIAIS 95.734,20 95.734,20 91.567,62 91.567,62 95,65% 

Subtotal Ingresos Corrientes 5.216.846,67 5.528.585,85 5.491.268,61 5.469.907,07 99,33% 
6. ALLEAMENTOS REAIS       
7. TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 223.124,63 727.130,92 645.582,47 591.882,48 88,78% 
8. ACTIVOS FINANCEIROS 5.000,00 640.084,73 0,00 0,00 0,00% 
9. PASIVOS FINANCEIROS 213.396,25 425.512,11 207.697,26 103.848,63 48,81% 
Subtotal Ingresos Capital 441.520,88 1.792.727,76 853.279,73 695.731,11 47,60% 

TOTALES EXERCICIO 
CORRENTE 5.658.367,55 7.321.313,61 6.344.548,34 6.165.638,18 86,66% 

GASTOS   

CAPÍTULO PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

PAGOS 
LIQUIDOS 

% 
EJECUCIÓN 

1. GASTOS PERSONAL 2.299.670,00 2.445.532,10 2.281.705,89 2.235.547,39 93,30% 
2. GASTOS BB.CORRIENTES E 
SERVIC. 2.037.357,59 2.250.899,21 1.932.666,88 1.820.668,74 85,86% 
3. GASTOS FINANCEIROS 5.300,00 5.300,00 151,27 151,27 2,85% 
4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 330.741,59 314.111,66 217.403,44 209.052,85 69,21% 
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Subtotal Gastos Corrientes 4.673.069,18 5.015.842,97 4.431.927,48 4.265.420,25 88,36% 
6. INVESTIMENTOS REAIS 964.598,37 2.056.094,13 800.576,57 619.767,57 38,94% 
7. TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 15.700,00 17.431,00 1.068,85 1.068,85 6,13% 
8. ACTIVOS FINANCEIROS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 
9. PASIVOS FINANCEIROS  226.945,51 226.945,51 226.945,51 100,00% 

Subtotal Gastos Capital 985.298,37 2.305.470,64 1.028.590,93 847.781,93 44,62% 
TOTALES 5.658.367,55 7.321.313,61 5.460.518,41 5.113.202,18 74,58% 

 

En canto ao resultado orzamentario sería o seguinte: 

RESULTADO PRESUPOSTARIO 

 
1 Total Dereitos Recoñecidos Netos 6.344.548,34 

  
Operaciones correntes Non Financeiras Presuposto 
Corrente (Capítulos 1 a 5) 5.491.268,61   

  Resto Operaciones Non Financieras (Capítulos 6 y 7) 645.582,47   
  Subtotal Operaciones Non Financeiras 6.136.851,08   
  Activos Financieros (Capítulo 8) 0,00   
  Pasivos Financieros (Capítulo 9) 207.697,26   
2 Total Obrigas Recoñecidas 5.460.518,41 

  
Operaciones correntes No Financieras Presupuesto 
Corriente (Capítulos 1 a 4) 4.431.927,48   

  Resto Operaciones Non Financeiras (Capítulos 6 y 7) 801.645,42   
  Subtotal Operaciones No Financieras 5.233.572,90   
  Activos Financieros (Capítulo 8) 0,00   
  Pasivos Financieros (Capítulo 9) 226.945,51   

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1-2) 884.029,93 
3 Desviacións de Financiamento Negativas 245.260,29 
4 Desviaciones de Financiación Positivas 564.035,26 
5 Obrigas financiadas con Remanente Tesourería para Gastos Xerais 305.164,94 

RESULTADO AXUSTADO (1-2+3-4+5) 870.419,90 
 

No referente o remanente de tesourería resultan os seguintes datos 
 

REMANENTE DE TESOURERÍA 
 

1.      Fondos Líquidos 2.928.186,06 
2.      Dereitos pendentes de Cobro: 182.348,60 
         -  Presupuesto Corrente 178.910,16 
         -  Presupuestos pechados 0,00 
         -  Operaciones no Presupuestarias 3.438,44 
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3.      Obrigas pendentes de Pago: 682.348,67 
         -  Presupuesto Corrente 347.316,23 
         -  Presupuestos pechados 191,90 
         -  Operaciones no Presupuestarias 334.840,54 
4.Partidas pendentes de aplicación -562,80 

 - Cobros pendentes de aplicación defintiva 2.654,73 
+ Pagos pendentes de aplicación definitiva 2.091,93 

REMANENTE DE TESOURERIA (1+2-3) 2.427.623,19 
4.      Dereitos pendentes de Cobro de Difícil ou Imposible Recaudación 0,00 
5.      Exceso de Financiamento Afectado (Desviacions Financiamento 
Positivas) 318.327,39 
REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS (1+2-3-4-

5) 2.109.295,80 
 

ESTABILIDADE ORZAMENTARIA 

    CONCELLO 
+ DRN Operaciones Non Financeiras Presuposto Corrente (Capítulos 1 a 5) 5.491.268,61 
- ORN Operaciones No Financieras Presupuesto Corriente (Capítulos 1 a 4) 4.431.927,48 
  Aforro Bruto 1.059.341,13 
+ DRN Resto Operaciones Non Financieras (Capítulos 6 y 7) 645.582,47 
- ORN Resto Operaciones Non Financeiras (Capítulos 6 y 7) 801.645,42 
  Subtotal Operacións Non Financeiras -156.062,95 
  Superávit (+) ou Necesidade de Financiaciamento (-) 903.278,18 
- Axuste 1º (criterio caixa) 13.420,07 
- Axuste 2º (int. Devengados) 0,00 
+ Axuste 3º (Operacións ptes. aplicar) -142.363,19 
+ Axuste 5º (Reintegros PTE 2009) 1.404,63 
- Axuste acreedores por devolucion ingresos -13.290,34 
  Total Superávit (+) ou Necesidade de Financiaciamento (-) 762.189,89 

 
Segundo os datos que se desprenden da liquidación e do sinalado pola Intervención, deducese 
unha capacidade de financiamento de 762.189,89 euros. Tamen resulta dos datos analizados un 
cumprimento da REGRA DE GASTO cun marxe de 52.078,31 euros respecto do límite 
derivado da liquidación do 2017. 
 
CUMPRIMENTO DA REGRA DE GASTO 

Limite Regla de Gasto  
Importe  
2016 

Importe  
2017 

Capítulos 1 a 7 de gastos ORN   5.233.572,90 
Intereses de préstamos ORN     
Subtotal empleos non financeiros excluidos intereses   5.233.572,90 

Axustes     
Gastos pendientes de aplicar al presupuesto   142.363,19 
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Gastos financiados con otras AAPP   1.097.379,35 
Investimentos financeiramente sostibles RTGG   0,00 
Gasto computable liquidación (sen Inv. Financeiramente sostibles) 4.110.977,36 4.278.556,74 
Investimentos financeiramente sostibles 2017 0,00  
Gasto computable liquidación 2016 4.110.977,36 4.278.556,74 
Tasa incremento 2017 (2,1%) 86.330,52  
Gasto computable con tasa incremento 4.197.307,88   
Aumentos/Disminucións permanentes recadación no 2017 133.327,16   
Gastos financieramente sostibles no 2017 0,00   
Limite Regla de Gasto 4.330.635,04   
Gasto computable liquidación 2017 4.278.556,74   
Cumprimento regra de gasto 52.078,31   

Segundo: Que se dé conta ó Pleno da corporación na primeira sesión ordinaria que se celebre 
do resultado obtido no mencionado exercicio orzamentario e remitir copia da mesma á 
Administración do Estado e da Comunidade Autónoma.” 

O Pleno queda enterado. 
 
 
12. DAR CONTA DO INFORME SOBRE MOROSIDADE E PERÍODO MEDIO DE 
PAGAMENTO DO CUARTO TRIMESTRE DE 2017 
 
Pola Presidencia dáse conta do informe da Intervención municipal de data 01/02/2018 do 
seguinte teor literal: 
 
“INFORME SOBRE MOROSIDADE E PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO 
Período: 4º Trimestre  Exercicio 2017 
 

Primeiro.- Morosidade segundo a lei 15/2010, de 5 de julio 
A lei 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, regula a 
morosidade o rexistro de facturas na administración local e sinala ao respecto: 

Artículo cuarto. Morosidad de las Administraciones Públicas. 

1. El Interventor General del Estado elaborará trimestralmente un informe sobre el 
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de la 
Administración General del Estado, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de 
las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 

2. Las Comunidades Autónomas establecerán su propio sistema de información trimestral 
pública sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago en esta Ley. 

3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el 
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pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y 
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, 
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades 
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la 
tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la 
remisión de los citados informes. 

5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras 
para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los 
plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas. 

Artículo quinto. Registro de facturas en las Administraciones locales. 

1. La Entidad local dispondrá de un registro de todas las facturas y demás documentos emitidos 
por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos, cuya 
gestión corresponderá a la Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la 
función de contabilidad. 
2. Cualquier factura o documento justificativo emitido por los contratistas a cargo de la 
Entidad local, deberá ser objeto de anotación en el registro indicado en el apartado anterior 
con carácter previo a su remisión al órgano responsable de la obligación económica. 
3. Transcurrido un mes desde la anotación en el registro de la factura o documento justificativo 
sin que el órgano gestor haya procedido a tramitar el oportuno expediente de reconocimiento 
de la obligación, derivado de la aprobación de la respectiva certificación de obra o acto 
administrativo de conformidad con la prestación realizada, la Intervención o el órgano de la 
Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad requerirá a dicho órgano gestor 
para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente. 
4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad 
incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las 
facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres 
meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la 
ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día 
de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe 
agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos 
según su estado de tramitación. 
 
O prazo máximo de pago a proveedores ven regulado na lei 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que modifica o artigo 200.4 
do Texto refundido da lei de contratos do sector público que queda redactado do 
seguinte modo: 
 
4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, 
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sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 205.4, y, si se demorase, 
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, 
los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Cuando no proceda la 
expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de 
pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción de las mercancías o a 
la prestación de los servicios, el plazo de treinta días se contará desde dicha fecha de 
recepción o prestación. 
 
Segundo a Contabilidade municipal,  o período medio de pago a proveedores  segundo a Lei 
15/2010 dos pagamentos realizados no trimestre é de  40,14 días, dentro  do prazo máximo 
legalmente admitido de 30 días para a aprobación e 30 días para o pagamento dende a 
aprobación (Total 60 días). 
 
Segundo.- Período medio de pagamento segundo o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo 
 
O Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do 
período medio de pago  a proveedores, establece a  metodoloxía e publicidade  do periodo 
medio de pago a proveedores, diferente da sinalada na lei 15/2010. Esta norma foi modificada 
polo Real decreto 1040/2017, do 22 de decembro. 
 

Artículo 5. Cálculo del período medio de pago de cada entidad. 

A los efectos del cálculo del periodo medio de pago global al que se refiere el artículo anterior, 
el período medio de pago de cada entidad se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

    

2. Para los pagos realizados en el mes, se calculará el ratio de las operaciones pagadas de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Se entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde: 

 

 
 
 

 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l3-2004.html
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Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según 
conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación 
de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por 
parte de la Administración. En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de 
registro administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura. 

En el caso de las facturas que se paguen con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico o con 
cargo a la retención de importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación 
para pagar directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago material la 
fecha de la propuesta de pago definitiva formulada por la Comunidad Autónoma o la 
Corporación Local, según corresponda. 

3. Para las operaciones pendientes de pago al final del mes se calculará la ratio de operaciones 
pendientes de pago de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Se entenderá por número de días pendientes de pago, los días naturales transcurridos desde: 

a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último día del periodo al que 
se refieran los datos publicados. 
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes 
entregados o servicios prestados hasta el último día del periodo al que se refieran los datos 
publicados. 
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro 
contable de facturas o sistema equivalente, hasta el último día del periodo al que se refieran 
los datos publicados, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un 
procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la 
factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad. 

En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro contable, se 
tomará la fecha de recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo. 

 

Art. 6.2. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se 
prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente 
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al 
mes o al trimestre anterior: 

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y 
su serie histórica. 

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su 
serie histórica. 



 
  CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) 
           Teléfono: 981 48 00 00  -  Fax:  981 48 25 06 
  C.I.F.: P-1502200-G  
 
 
 

 

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y 
su serie histórica. 

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de 
cada entidad y su serie histórica. 

La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan 
garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones locales 
modelos tipo de publicación. 

 
No referente a estes cálculos o programa de Contabilidade subministra os seguintes datos: 
 
         
        Ratio operaciones pagadas: 10,13 
        Importe pagos realizados: 791.958,01 
        Ratio operaciones pendientes: -8,53 
        Importe pagos pendientes: 424.044,07 
        PMP: 3,62 
 
A efectos de dar cumprimento do sinalado na referida lei, achéganse os informes e listaxes 
subministrados polo programa da Deputación, segundo os datos subministrados polo programa 
de contabilidade do período sinalado no encabezamento.” 
 
A Corporación queda enterada.  
 
13. DAR CONTRA REPAROS 2017 
 
Pola Presidencia dáse conta do informe da Intervención municipal de data 30/01/2018 do 
seguinte teor literal: 
 

“INFORME DA INTERVENCIÓN AO PLENO 
 
ASUNTO: REPAROS E ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS NO 2017 
 
O presente informe-anexo ten como obxecto ofrecer información máis completa aos 
concelleiros do Concello respecto de lo estipulado no artígo 218 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 39/88, de 28 de 
dicembro,Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL). 
 
O artigo 218 do TRLRFL, modificado pola Lei 27/2013 de racionalización e sostenibilidade da 
Administración Local, sinala ao respecto: 

“1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones 
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como 
un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe 
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atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, 
sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. 
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día 
de la correspondiente sesión plenaria. 
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de 
su actuación. 
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la 
Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de 
la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera. 
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y 
acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación 
contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías 
detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, 
los informes justificativos presentados por la Corporación local.” 
 
En cumprimento do disposto anteriormente, elévase ao Pleno informe comprensivo das 
resolucións contrarias aos reparos efectuados. Inclúense también os reparos levantados polo 
Pleno para facilitar a rendición ao Tribunal de Contas e que os membros da corporación teñan 
coñecemento da relación completa a remitir. 
 
Primeiro. Esta Intervención municipal ten constancia dos siguientes informes de reparo 
efectuados ou resoltos no exercicio 2017, facendo un total de 50 rexistros que seguidamente se 
relacionan: 
 
DATA 
REPARO CONCEPTO 

ORGANO 
RESOLUCION 

DATA 
LEVANTAMENTO 

Nº 
DECRETO 

09/01/2017 
CONTRATACION MONITORES DEPORTIVOS 
DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017 ALCALDE 09/01/2017 06/2017 

13/01/2017 REPARO DE FACTURAS ALCALDE 16/01/2017 11/2017 

20/01/2017 

REPARO DO EXERCICIO DAS FUNCIONS DE 
TESOURERIA POR FUNCIONARIO PROPIO DA 
CORPORACIÓN ALCALDE 20/01/2017 21/2017 

27/01/2017 REPARO DE APROBACION DE FACTURAS ALCALDE 27/01/2017 29/2017 
09/02/2017 
14/02/2017 
20/02/2017 

ADQUISICION INMOBLE OBRA SANEAMENTO 
EN AS PONTIGAS ALCALDE 18/02/2017 61/2017 

18/02/2017 REX 1-2017 PLENO 23/02/2017   

22/02/2017 

APROBACIÓN PLAN PROVINCIAL DE 
COOPERACION AS OBRAS E SERVIZOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL. POS+2017 PLENO 23/02/2017   

15/03/2017 

REPARO CONTRATO PARQUES INFANTIS NA 
RUA ORTIGUERIA E PASEO DE MAGDALENA- 
PAS 2015 PLENO 29/03/2017   

21/09/2016 REX 2-2017 PLENO 23/02/2017   

22/03/2017 
REPARO SOBRE CONVENIO CON AGADIC 
PARA CINEMAS DE GALICIA ALCALDE 23/03/2017 102/2017 
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22/03/2017 REPARO APROBACION DE FACTURAS ALCALDE 22/03/2017 101/2017 

28/03/2017 
CONVENIO COA COFRADIA DE PESCADORES 
DE CEDEIRA 2017-2018 ALCALDE 29/03/2017 122/2017 

21/03/2017 REX 3-2017 PLENO 29/03/2017   

05/05/2017 REPARO APROBACION FACTURAS ALCALDE 05/05/2017 190/2017 

05/05/2017 
BASES DE SELECCIÓN DE PERSOAL DE 
AUXILARES DE POLICIA ALCALDE 08/05/2017 200/2017 

11/05/2017 
AXUDAS PROGRAMA CEDEIRA EMPRENDE 
2016 ALCALDE 09/08/2017 358/2017 

06/06/2017 
CONTRATACION PERSOAL 3 AUXILIARES 
POLICIA LOCAL 

SUBSANADO 
 

18/05/2017 REX 5-2017 PLENO 31/05/2017   

19/05/2017 
CONTRATACION LABORAL TEMPORAL CATRO 
PEONS EXECUCION OBRAS E SERVIZOS ALCALDE 19/05/2017 212/2017 

15/06/2017 

ADXUDICACION DA CESION DO DEREITO 
PARA CONSERVAR RESTOS NO CEMITERIO 
MUNICIPAL ALCALDE 16/06/2017 259/2017 

16/06/2017 REPARO APROBACION DE FACTURAS ALCALDE 16/06/2017 260/2017 

22/06/2017 
REPARO EXPEDIENTE REMANENTE 
TESOURERIA PARA GASTOS XERAIS PLENO 13/07/2017   

23/06/2017 REPARO HORAS EXTRAORDINARIAS  ALCALDE 26/06/2017 270/2017 

29/06/2017 REPARO APROBACION DE FACTURAS ALCALDE 29/06/2017 292/2017 

30/06/2017 
PROXECTO- MELLORA DE SANEAMENTO EN 
CEDEIRA FASE I. UTE PROYFE-ICEACSA PLENO 13/07/2017   

05/07/2017 REX 6-2017 PLENO 13/07/2017   

07/07/2017 
CONTRATACION DO SERVIZO DE XESTION 
ENERXÉTICA MUNICIPAL 2016-2017 ALCALDE 01/08/2017   

19/07/2017 
REPARO CONVENIO CENTRO DE 
INFORMACION A MULLER EXERCICIO 2017 ALCALDE 20/07/2017 329/2017 

20/07/2017 REPARO APROBACION DE FACTURAS ALCALDE 20/07/2017 323/2017 

21/07/2017 REPARO FISCALIZACION DE GRATIFICACIONS ALCALDE 24/07/2017 334/2017 

05/09/2017 
REPARO PREMIOS II CONCUROS DE 
FOTOGRAFIA OBXECTIVO CEDEIRA ALCALDE 06/09/2017 397/2017 

12/09/2017 REPARO APROBACION DE FACTURAS ALCALDE 12/09/2017 408/2017 

19/09/2017 REX 7-2017 PLENO 27/09/2017   
28/09/2017 REPARO FISCALIZACION DE GRATIFICACIONS SUBSANADO 

04/10/2017 REPARO APROBACION DE FACTURAS ALCALDE 04/10/2017 443/2017 

28/09/2017 REPARO FISCALIZACION DE GRATIFICACIONS ALCALDE 24/10/2017 467/2017 
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27/09/2017 REPARO FISCALIZACION DE GRATIFICACIONS ALCALDE 26/10/2017 474/2017 

18/10/2017 
REPARO CONTRATACION  EN SUBSTITUCION 
DE LIMPADORA ALCALDE 19/10/2017 463/2017 

19/10/2017 
APROBACIÓN CAMBIO USO PARCELA EN RUA 
ORTIGUEIRA PLENO 31/10/2017   

25/10/2017 
REPARO PROXECTO FACTURAS 
SINALIZACION TURISTICA ARCOS E CANTIS  ALCALDE 25/10/2017 471/2017 

13/10/2017 
REPARO EXPEDIENTE INSTALACION DE REDE 
SEN FIOS EN NUCLEOS RURAIS ALCALDE 31/10/2017 488/2017 

30/10/2017 
REPARO A PROXECTO REPARACION EN 
FIRME CAMIÑOS MUNICIPAIS ALCALDE 31/10/2017 486/2017 

03/11/2017 REPARO APROBACION DE FACTURAS ALCALDE 04/11/2017 492/2017 

16/11/2017 
REPARO XUSTIFICACION SUBVENCIÓN 
COMISION FESTAS PENDENTE DE RESOLVER 

21/11/2017 REX 8-2017 PLENO 19/12/2017   

24/11/2017 
REPARO A PREMIOS XOGOS POPULARES E 
CASTELOS DE AREA ALCALDE 24/11/2017 536/2017 

05/12/2017 REPARO FACTURA BRIGADA INCENDIOS ALCALDE 05/12/2017 556/2017 

11/12/2017 REX 4-2017 PLENO 19/12/2017   

11/12/2017 REX 9-2017 PLENO 19/12/2017   

14/12/2017 REPARO FACTURAS DECEMBRO ALCALDE 14/12/2017 570/2017 
 
 
Segundo. Anomalías en materia de ingresos  
Ademáis dos sinalados expresamente en materia de ingresos, outras anomalías en materia de 
ingresos son as seguintes: 

a) En relación coas anomalías en materia de ingresos, debe facerse constar que non se 
aplicou a ordenanza reguladora da taxa por utilizacion do dominio público local do 
2016 en relación aos colectores de aceite usado. 
 

b)  Nas relacións remitidas de ingresos do Auditorio figuran conceptos que non se atopan 
na ordenanza fiscal en vigor como son ingresos de entradas de actuacións, como 
derivadas de AGADIC (2,5 €) fronte aos 3,00 € de entrada xeral ou 2,00 de entrada 
reducida.  Esta é unha anomalía grave en materia de ingresos por non poder esixir 
importes non amparados pola preceptiva norma, debendo cesar no cobramento de estos 
conceptos non previstos pola Ordenanza, ou impulsar a modificación da ordenanza para 
amparar o seu cobramento. 
 

c) O 18 de febreiro de 2013 redactouse un informe desfavorable relativo a exención de 
taxas e ICIO polas obras do proxecto embelecemento entorno de San Andrés de 
Teixido. A data de hoxe non consta nin que fose aboados os tributos correspondentes 
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nin resolta a discrepancia correspondente. 
 

d) Na Xunta de Goberno Local do  18 de decembro de 2017 deuse conta dun informe 
conxunto da Tesourería e Intervención en relación cos ingresos ata o terceiro trimestre 
de 2017. O informe tiña unha especial mención a Evolución dos ingresos das 
instalacións deportivas cunha reducción respecto do mesmo período do ano anterior de 
6.943,00 €  (un 17,79% menos respecto do 2016). Tamén informouse que dende o 19 de 
xullo de 2017 non figura nin ingresos nin relación de ingresos dos que se recaudan en 
metálico no polideportivo directamente nin explicación que o motive. A 31 de 
decembro de 2017 sigue sin constar ningún ingreso dos recadados en metálico no 
polideportivo municipal. 
 

e) Na Xunta de Goberno Local  do 18 de decembro de 2017, en relación cos cobros 
mediante domiciliación dos ingresos do polideportivo, pola Intervención advertiuse que 
os cobros propostos non se correspondían coas taxas aprobadas na vixente ordenanza 
fiscal. Do mesmo modo se indica que o período de actividades, tanto do primeiro 
trimestre, como da temporada octubre a xuño no presenta variacións sustanciais 
respecto de exercicios anteriores polo que non se xustifica que os ingresos se reduzcan 
respecto das cantidades vixentes. 
 

f) Na Xunta de Goberno Local do  24 de novembro de 2017 deuse conta do informe de 
Intervención do  17 de novembro de 2017 en relación coa xustificación da subvención á 
Comisión de Festas do 2017, deuse conta da evolución tamén negativa e igualmente sen 
motivación por cambios normativos dos  datos globais respecto dos  ingresos en 
concepto de posto e barracas (concepto 339.02) nos seguintes termos: 
 

  Exercicio 2015 Exercicio 2016 Exercicio 2017 
Ingresos postos e barracas nas festas 16.918,00 € 10.756,26 € 8.245,44 € 

Diferencia ano anterior  -6.161,74 € -2.510,82 € 
Porcentaxe de diferenza  -36,42% -23,34% 

 
 
A Corporación queda enterada.  
 
14. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA ADOPTADAS DESDE A 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA 
 
En cumprimento do disposto no artigo 42 do Regulamento de organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades locais, aprobado por RD 2568/1986, a Alcaldía-Presidencia 
procede a dar conta das Resolucións adoptadas desde a realización da última sesión plenaria con 
carácter ordinario, aos efectos de control e fiscalización dos órganos previtos no artigo 22.2.a) 
da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 
 

Nº Decreto Asunto 
52/2018 NOMEAMENTO SECRETARIA ACCIDENTAL 
53/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 
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54/2018 NOMINA DE XANEIRO DE 2018 
55/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 
56/2018 NOMEAMENTO SECRETARIA ACCIDENTAL 

57/2018 
APROBACIÓN DA XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN PARA A ANPA DO 
CEIP NICOLÁS DEL RÍO 2017 E ABOAMENTO CON CARGO AO 
ORZAMENTO PRORROGADO 2018 

58/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 

59/2018 

PERMUTA ENTRE OS FUNCIONARIOS DO CONCELLO CEDEIRA 
(XXXXXX), DE ZAS (XXXXXXX) E DO CONCELLO DE CARBALLO 
(XXXXXX), NUNHA PRAZA DE POLICÍA, ESCALA ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIAIS, CLASE: POLICÍA LOCAL 

60/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

61/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE DE COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRA 
2017/U026/000167 - INICIO DO EXPEDIENTE DE LICENZA 2018/U022/000002 

62/2018 CAMBIO DE TITULARIDADE DA LICENZA NÚM. 03/2011 PARA A 
TENENCIA DE ANIMAL PERIGOSO 

63/2018 EXPEDIENTE SANCIONADOR DE MULTAS DE TRÁFICO 
64/2018 INICIO PROCEDEMENTOS SANCIONADORES DE TRÁFICO 
65/2018 CONTRATO MENOR DE SERVIZOS - EVENTOS MUSICAIS DÍA 10.02.2018 
66/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 
67/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 

68/2018 
REFORMULACIÓN DA SOLICITUDE DA SUBVENCIÓN Á EXCMA. 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA PARA O MANTEMENTO DO 
SERVIZO LINGÜÍSTICO 

69/2018 
ADHESIÓN AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS 
COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2018 DA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL 

70/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2016/U020/000001) 
71/2018 CONSULTA DE EXPEDIENTE 

72/2018 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPREGO E INDUSTRIA PARA CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES Á 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA 

73/2018 NOMEAMENTO XURADO CONCURSO DE DISFRACES ENTROIDO 2018 
74/2018 SUBSTITUCIÓN DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO REXISTRO XERAL 

75/2018 

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTUACIÓNS DE MELLORA DA 
EFICIENCIA ENERXÉTICA E DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE E DO 
ESPAZO NATURAL, AO ABEIRO DA LIÑA NON COMPETITIVA DO FONDO 
DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL PARA O ANO 2018 

76/2018 NOMEAMENTO SECRETARIA ACCIDENTAL 

77/2018 

MODIFICACIÓN DA SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTUACIÓNS 
DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA E DE PROTECCIÓN DO 
AMBIENTE E DO ESPAZO NATURAL, AO… …ABEIRO DA LIÑA NON 
COMPETITIVA DO FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL PARA O ANO 
2018 

78/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2017/U026/000041) 
79/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2017/U026/000022) 
80/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2016/U026/000141) 

81/2018 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPREGO E INDUSTRIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAS 
PERCEPTORAS DA RISGA 

82/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 
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83/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 
84/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 
85/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2016/U022/000003) 
86/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2017/X999/000008) 

87/2018 DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS DE ALCALDÍA NA PRIMEIRA TENENTE DE 
ALCALDE 

88/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2015/U007/000005) 
89/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2015/U007/000001) 
90/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2015/U007/000003) 

91/2018 MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR PARA PAGO ITV VEHÍCULO 
MATRÍCULA 5814FPW 

92/2018 MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR PARA PAGO ITV VEHÍCULO 
MATRÍCULA 3661FFC 

93/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2017/V008/000004) 

94/2018 

SOLICITUDE DE AXUDA PARA O PROXECTO RUTAS PARA TURISMO DE 
NATUREZA CEDEIRA- NATURA 2000 PARA CONCELLOS INCLUIDOS NA 
REDE NATURA, DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN 
DO TERRITORIO  

95/2018 
SOLICITUDE DE AXUDA AO ABEIRO DO PLAN DE MELLORA DE 
CAMIÑOS MUNICIPAIS 2018-2019, DA AXENCIA GALEGA DE 
DESENVOLVEMENTO RURAL 

96/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2016/U026/000054) 
97/2018 PREMIOS DO CONCURSO DE DISFRACES ENTROIDO 2018 
98/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 
99/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 

100/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 
101/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 
102/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 

103/2018 ASISTENCIAS MEMBROS CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 1 AO 31 DE 
XANEIRO DE 2018 

104/2018 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO 
PARA O AUDITORIO MUNICIPAL, DA CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

105/2018 SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTUACIÓNS DE MELLORA DAS 
INFRAESTRUTURAS TURÍSTICAS, Á AXENCIA TURISMO DE GALICIA 

106/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 
107/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 

108/2018 CADUCIDADE EXPEDIENTE SANCIONADOR 2017/I001/000003 INCOADO A 
XXXXXXXXXXX 

109/2018 

APROBACIÓN DO ACORDO DE AGRUPACIÓN DOS CONCELLOS DE 
CARIÑO, CEDEIRA, CERDIDO, MAÑÓN E ORTIGUEIRA PARA A 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN DO PROGRAMA DE APOIO Ó CENTRO DE 
INFORMACIÓN Á MULLER 

110/2018 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA LIMPADORA POLA 
BOLSA DE TRABALLO APROBADA EN SUBSTITUCIÓN DE 
XXXXXXXXXXXX 

111/2018 XUSTIFICACIÓN AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL CONCEDIDA NO 
DECRETO 83/2018 

112/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 

113/2018 SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á DEPUTACIÓN DA CORUÑA PARA A 
CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR SOCIOCULTURAL 
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114/2018 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACIÓN DE FACTURAS 

115/2018 
APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A FORMACIÓN DUNHA 
BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS 
TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO ADMINISTRATIVO 

116/2018 CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA O SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR EN SUBSTITUCIÓN POR VACACIÓNS 

117/2018 AUTORIZACIÓN DE INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO A 
XXXXXXXXX E XXXXXXXX 

118/2018 INICIO PROCEDEMENTOS SANCIONADORES DE TRÁFICO 

119/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE 4/17 MP (INDEMNIZACIÓN REPOSICIÓN 
MOBILIARIO PÚBLICO) 

120/2018 NÓMINA DE FEBREIRO DE 2018 

121/2018 CORECCIÓN DE ERROS DE TRANSICIÓN NO ACORDO PLENARIO DE 
19.12.2017-SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO POS+2018 

122/2018 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 
PARA CONTRATACIÓN DUNTÉCNICO PARA ATENCIÓN DO CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 

123/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 

124/2018 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á XUNTA DE GALICIA PARA A 
CONTRATACIÓN DE PERSOAL NAS OFICINAS DE TURISMO PARA OS 
MESES DE VERÁN 

125/2018 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO-LOCOMOCIÓN 
126/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 
127/2018 DEPURACIÓN DA CONTABILIDADE 2017 

128/2018 RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR Dª XXXXXXX CONTRA A 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE DATA 31.01.2018, DECRETO Nº 58 

129/2018 DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS DE ALCALDÍA NA PRIMEIRA TENENTE DE 
ALCALDE 

130/2018 
ARQUIVO DO EXPEDIENTE DE COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRA PARA 
ACTIVIDADE 2018/U027/000001 - INICIO DO EXPEDIENTE DE LICENZA 
2018/U022/000003 

131/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 
132/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 
133/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO EXP. 2016/U003/000004 

134/2018 MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR PARA PAGO ITV VEHÍCULO 
MATRÍCULA XXXXXVE Y XXXXXVE 

135/2018 

ACCESO A INFORMES DE INTERVENCIÓN CON NOTA DE REPARO ASÍ 
COMO CALQUERA OUTROS INFORMES DE ADVERTENCIA EMITIDOS POR 
SECRETARÍA, INTERVENCIÓN E TESOURARÍA NOS ANOS 2016 E 2017, 
SOLICITADO POR D. LUIS RUBIDO RAMONDE, VOCEIRO DO PARTIDO 
POPULAR 

136/2018 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE TRABALLO PARA A 
CONTRATACIÓN DE TRES PEÓNS PARA LIMPEZA DE MONTES, DENTRO 
DA LIÑA APROL RURAL 2018 

137/2018 ALTAS NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE FEBREIRO 2018 
138/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 
139/2018 APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPOSTO CONCELLO EXERCICIO 2017 

140/2018 MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR PARA PAGO ITV VEHÍCULO 
MATRÍCULA 3666FFC 

141/2018 DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMENTO DE CEDEIRA 
PARA TRÁMITES ELECTRÓNICOS 
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142/2018 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 
PARA DESENVOLVEMENTO DO FESTIVAL DE MÚSICA GALEGO-
PORTUGUESA 

143/2018 CONTRATO MENOR PARA O MANTEMENTO DOS PARQUES INFANTÍS 

144/2018 CONTRATO MENOR PARA O SERVIZO DE MANTEMENTO E XESTIÓN DAS 
PÁXINAS WEB MUNICIPAIS 

145/2018 MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR PARA PAGO ITV VEHÍCULO 
MATRÍCULA M6252NL 

146/2018 APROBACIÓN DEFINITIVA MC 02 2018 IR 01 2018 

147/2018 MODIFICACIÓN DA COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN 
PERMANENTE 

148/2018 APROBACIÓN DE EXTE. DE CONTRATACIÓN DA OBRA “MELLORA DE 
CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA-AGADER 2017” 

149/2018 CAMBIO DE DENOMINACIÓN DO PROXECTO TÉCNICO “PARQUE DE 
AUGA E TIROLINA” INCLUÍDO NO POS+COMPLEMENTARIO 2018 

150/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICO 
151/2018 INICIO PROCEDEMENTOS SANCIONADORES DE TRÁFICO 
152/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 

153/2018 CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS NON LABORAIS 

154/2018 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS NON LABORAIS DO CURSO DO PLAN A.F.D. EN ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO 

155/2018 SOLICITUDE DE TARXETA DE ARMA 

156/2018 
CAMBIO DE DENOMINACIÓN DO PROXECTO TÉCNICO “MELLORA 
BEIRARRÚAS DE VARIAS RÚAS DO CASCO URBANO” INCLUÍDO NO 
POS+2018 

157/2018 CONSULTA DE EXPEDIENTE 

158/2018 APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE DO CONTRATO 
“INSTALACIÓN DE REDE SEN FÍOS EN NÚCLEOS RURAIS” 

159/2018 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA O 
DESENVOLVEMENTO DA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO DE 
CHRISTIAN COUCE MARTÍNEZ 

160/2018 
RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN 
MATERIA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR E 
SEGURIDADE VIARIA 

161/2018 FINALIZACIÓN DOS EXPEDIENTES PARA BAIXA DE OFICIO NO PADRÓN 
MUNICIPAL DE HABITANTES 

162/2018 ASISTENCIAS MEMBROS CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 1 AO 28 DE 
FEBREIRO DE 2018 

163/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 

164/2018 DECLARACIÓN DA CADUCIDADE E ARQUIVO DAS ACTUACIÓNS (EXP. 
2015/U008/000015 - 11Z/2015) 

165/2018 DECLARACIÓN DA CADUCIDADE E ARQUIVO DAS ACTUACIÓNS (EXP. 
2015/U007/000004) 

166/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 
167/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 

168/2018 INCOACIÓN DE EXPEDIENTES PARA BAIXA DE OFICIO NO PADRÓN 
MUNICIPAL DE HABITANTES NO_ENCSARP.(INE 141-142-143) 

169/2018 APROBACIÓN DEFINITIVA MC 01 2018 GC 01 2018 
170/2018 APROBACIÓN DAS BASES PARA A SELECCIÓN DE DOUS TÉCNICOS DE 
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INSERCIÓN LABORAL PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA 
INTEGRADO DE EMPREGO A-CTÍVATE. 

171/2018 SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 
PARA LIMPEZA DE PRAIAS 

172/2018 MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR PARA PAGO ITV VEHÍCULO 
MATRÍCULA XXXXFPW 

173/2018 CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA O 
DESENVOLVEMENTO DA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO 

174/2018 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO-LOCOMOCIÓN 

175/2018 APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA 
“REPARACIÓN DE FIRME EN CAMIÑOS MUNICIPAIS” 

176/2018 NOMEAMENTO SECRETARIA ACCIDENTAL 
177/2018 NÓMINA DE MARZO DE 2018 
178/2018 INICIO PROCEDEMENTOS SANCIONADORES DE TRÁFICO 
179/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 
180/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 

181/2018 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPREGO E INDUSTRIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAS 
PERCEPTORAS DA RISGA 

182/2018 

SOLICITUDE DE INFORME DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL SOBRE 
CANTIDADES RECAUDADAS NOS EXERCICIOS CONTABLES 2014-2015-
2016-2017,EN CONCEPTO DE "TAXA POR UTILIZACIÓN DAS 
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E DE PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS" 

183/2018 
REMISIÓN DA OFERTA AO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO PARA A 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA AXENTE DE EMPREGO E 
DESENVOLVEMENTO LOCAL 

184/2018 
APROBACIÓN DAS BASES PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE 
TRABALLO PARA REALIZAR NOMEAMENTOS INTERINOS PARA O POSTO 
DE ARQUITECTO/A 

185/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 

186/2018 

CONVOCATORIA DA COMISIÓN SELECCIONADORA, DATA DO PROCESO 
SELECTIVO E APROBACIÓN DOS CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA A 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA PERSOA COMO AXENTE 
DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL 

187/2018 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA LIMPADORA POLA 
BOLSA DE TRABALLO APROBADA EN SUBSTITUCIÓN DE MARÍA 
XXXXXXXX 

188/2018 SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA O 
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL-ANUALIDADE 2018 

189/2018 

CORRECCIÓN ERRO NA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE DATA 27.03.2018 
(DECRETO Nº 184/2018) RELATIVA Á APROBACIÓN DAS BASES PARA A 
FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR 
NOMEAMENTOS INTERINOS PARA O POSTO DE ARQUITECTO/A 

190/2018 CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS NON LABORAIS 

191/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL MUNICIPAL 

192/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE 1/17 MP (INDEMNIZACIÓN REPOSICIÓN 
MOBILIARIO PÚBLICO) 

193/2018 LICENZA NÚM. 201802 PARA A TENENCIA DE ANIMAL PERIGOSO 
194/2018 SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON 
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DISCAPACIDADE DE DON JOSE ANDRÉS DOCAL LOUREIRO 
195/2018 ALTAS NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE MARZO 2018 

196/2018 
APROBACIÓN DO ANEXO I AO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA 
“MODIFICADO DA MELLORA NA ACCESIBILIDADE E OUTRAS NA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL” 

197/2018 DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA 
PARA TRÁMITES ELECTRÓNICOS 

198/2018 
APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A FORMACIÓN DUNHA 
BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS 
TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO PEÓN 

199/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 
200/2018 DECLARACIÓN DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE RECADACIÓN VOLUNTARIA E EXECUTIVAS DAS 
TAXAS POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTOS 
ESPECIAIS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL 

201/2018 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACIÓN DE FACTURAS ABRIL 2018 
202/2018 XUSTIFICACIÓN DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL CONCEDIDA NO 

DECRETO 82/2018 DO 13/02/2018 
203/2018 XUSTIFICACIÓN DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL CONCEDIDA NO 

DECRETO 112/2018 
204/2018 INICIO PROCEDEMENTO SANCIONADOR DE TRÁFICO 
205/2018 MODELOS AEAT 111,115 E 303 DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018 
206/2018 NOMEAMENTO SECRETARIA ACCIDENTAL 
207/2018 SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE PARA O VEHÍCULO DA ASOCIACIÓN DE 
DISCAPACITADOS SOBRE RODAS MATRÍCULA XXXXFPY 

208/2018 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO-LOCOMOCIÓN 
209/2018 CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE DONA XXXXXXX COMO 

AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL EN SUSTITUCION 
DA TITULAR POR BAIXA IT, PERMISO DE MATERNIDADE E LACTANCIA 

210/2018 CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 26.04.2018 
 
 
O Pleno queda enterado. 
   
 
15.- MOCIÓNS DE URXENCIA 
 
Pola Presidencia pregúntase se algún dos presentes desexa someter á consideración do Pleno, 
por razón de urxencia, algún outro asunto non comprendido na orde do día que acompaña á 
convocatoria e que non teña cabida no punto de rogos e preguntas, non presentándose ningún 
outro asunto. 
 
16. TOMA DE COÑECEMENTO DA RENUNCIA AO CARGO DA CONCELLEIRA 
PRESENTADA POR DONA MARÍA LUISA PÉREZ PRIETO. 
 
Pola Secretaria dáse lectura á proposta de Alcaldía de data 26 de abril de 2018, que di: 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
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Tendo en conta que en data 18 de abril de 2018 tivo entrada no rexistro do Concello (rex.entrada 
nº1843) escrito presentado pola concelleira do Partido Popular Dona María Luisa Pérez Prieto, 
mediante o que formaliza a renuncia voluntaria ao cargo que ocupa neste Concello desde a toma 
de posesión do cargo de concelleira o día 13 de xuño de 2015,  
 
Resultando que con motivo desta renuncia presenta tamén por rexistro, en data 26 de abril de 
2018 (rex. entrada nº 1949), a súa renuncia a ocupar o posto de concelleiro que legalmente lle 
corresponde o Sr. Don Juan Carlos Romero Beceiro, número 7 da lista presentada polo Partido 
Popular (P.P.), 
 
Resultando que a persoa subseguinte na citada lista é Dona Andrea Iglesias Rey, 
 
Visto o establecido nos artigos 9.4 do Real Decreto 2568/1986, do 26 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais, e o artigo 182.1 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, de Réxime Electoral Xeral,  
propoño ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Tomar coñecemento da renuncia ó cargo de concelleira que realiza Dona María Luisa 
Pérez Prieto. 
 
Segundo.- Comunicar a renuncia á Xunta Electoral Central, adxuntando copias dos escritos de 
renuncia, e indicando que a persoa a designar é Dona Andrea Iglesias Rey, número 8 da lista do 
Partido Popular (P.P.), para que remita a credencial ó seu nome a efectos da toma de posesión 
do cargo.” 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes 
ACORDA: APROBAR a Proposta da Alcaldía nos termos nos que quedou transcrita. 
 
A Sra. Pérez Prieto di: Eu sólo quería dicir… víñame a despedir, por non ser maleducada, 
voume únicamente porque non me queda máis remedio por cuestións de saúde, non porque 
poida haber outras cousas, sólo por iso. Non hai máis cuestións. Agradecerlles a todos, hai 
algúns cos que levo xa sete anos véndonos por aquí. Non hai discurso, nin sequera digo adiós. 
Ata logo. 
 
O Sr. Alcalde di: Pola nosa parte decirche que nos sentimos orgullosos de haber compartido 
estes tres anos contigo e sete con algún que levas aquí e a verdade é que sempre che dá un 
pouco de tristeza que alguén abandone todo isto, pero bueno, que foron as diferentes políticas na 
vida social non deron outra cousa que o que debíamos ter todos, que é o cariño entre nós, e 
desexarche que teñas moitísima sorte na túa vida, moita saúde e moita forza para tirar pronto 
para adiante. 
 
A Sra. Pérez Prieto di: Gracias a todos. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Nosoutros supoñemos que está falando en nome da corporación. 
Unímonos e reiteramos o mesmo. 
 
O Sr. Alcalde di: En nome de todos. 
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17. ROGOS E PREGUNTAS 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Un rogo. Nosoutros pedimos información dos ingresos do 
polideportivo e no escrito dicíamos que si existía un informe xa con contidos parciais ou totais, 
que se nos dera no prazo de cinco días. Á parte do informe que pedimos. E vemos que na 
relación de reparos, na última páxina, vemos que existía e non se nos deu. Entonces reiteramos a 
petición deste e máis dos demáis contidos.  
En canto ás preguntas podo facer unha, imos facer a conta da vella. Na acta de arqueo do 2011, 
na tesouraría deixáronse 700.000 euros. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: ¿Remanente de tesouraría? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Non. Tesouraría. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Vale. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Nosoutros fixemos frente ó exercicio, do que quedou, nadie 
protestou nada. Había facturas suficientes, varios meses de Fenosa ou de Gas Natural, creo que 
pasaba dos 200.000 euros. Pero tocábanos gobernar e gobernamos e nunca nos queixamos. 
Fixemos frente e acabamos o exercicio. Con 700.000 euros que supoño que chegarían como 
recaudación ordinaria doutros impostos. Vámonos no quince e deixamos 2.490.000 euros. Si 
facemos a conta da vella, que dis que tivéchedes que pagar douscentos e pico mil. 
 
O Sr. Alcalde di: Non, non. Setecentos e pico mil. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Ben, pois setecentos. Aínda queda un millón e medio. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: De remanente.  
 
O Sr. Rubido Ramonde di: ¿Cal foi o destino diso? 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: De remanente. Un millón e medio de remanente. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Si. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Nós na liquidación de febreiro tiñamos dous millóns e pico. E ¿imos 
a poder gastar dous millóns e pico de remanente? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Imos ver, ¿cal foi o destino diso? 
 
O Sr. Alcalde di: Primeiro temos que facer a lectura do que vostede di.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Está mezclando. Mézclanse churras con merinas. 
 
O Sr. Alcalde di: O remanente de tesouraría que se aumentou dende o ano 2013 foi o catastrazo 
que hipotecou ás nosas familias ata o ano 2023 e recórdolle que entrou a ponencia de valores 
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pola mañá e pola tarde foi firmada. Iso está nos datos. Estamos nosoutros mitigando esa subida 
de impostos a través do coeficiente polo que se pondera. Esa é realmente a gran subida. O 
Concello non é un banco. Aquí non temos que vir a presumir de ter cartos. Aquí o que temos 
que vir é a presumir de facer cousas, de investir, de traballar en servizos sociais, de traballar en 
entidades deportivas, en entidades asociativas. Aquí o que non podemos vir é a dicir non fago 
ou non gasto e chego con diñeiro. ¿De qué se trata o chegar con diñeiro? Quero dicir, o que hai 
é que facer cousas.  
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Por suposto. Pero iso é unha obviedade total. Ahí había diñeiro. Non 
tiveron vostedes que recurrir nin a desprenderse de patrimonio, nin ó banco, nin nada. Fixeron 
frente, porque había diñeiro. Creo que a vostede lle preguntou unha vez unha señora… e 
quedeirme con aquilo, para que vexa que a xente no seu razoamento na conta da vella,  non é 
tan tonta, e preguntoulle no baixo da Praza Roxa que vostede dixo que tivera que pagar a París 
de Noia. Non, non, tivemos que pagar nosoutros a Fenosa douscentos e pico mil euros, e outros 
pagos. Pero o que toca é gobernar. E que tiveran que pagar a París de Noia, e que lle dixo unha 
señora ¿había cartos? Habíaos. 
 
O Sr. Alcalde di: Cando se falou do tema da París de Noia, se dixen iso, que o puiden haber 
dito, era unha, é dicir, non recordo qué serían 13.000, 14.000, 16.000 entre 700.000. É dicir, 
sólo dixen unha. Entón non lle dixen moitas. Falaba da tramitación. Referíame un pouco á 
tramitación. Non vale dicir teño cartos e gástoos. Non. O Concello esixe tramitación para facer 
moitos expedientes. Un pouco o que vimos e o que falábamos antes co tema dos orzamentos. 
Non me refería a pagar.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: É que ademáis, Sr. Rubido, dóeme moitísimo a cabeza e non teño 
moitas ganas de entrar a debatir ao loco. Pero, de verdade, que saque vostede ademáis o tema da 
París de Noia…. De verdade, por Deus. Que acabaron indo a xíizo. ¿Cándo se pagou ao final 
esa factura? 
 
O Sr. Alcalde di: Hai pouco. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Hai pouco, en realidade. Non é cuestión de que se hai cartos se paga. 
Obviamente. Se non hai cartos non se gasta, ou debe ser así o razonamento, pero ¿qué clase de 
gastos? É que sólo me estou acordando, e eu teño moi mala memoria para as cifras, que é unha 
pena, pero sólo me estou acordando de cando estaba vostede de Alcalde, daquel gasto de 8.000 
euros da ancla de ahí do malecón. Por Deus, un gasto a última hora, tirado, que aparecera ahí 
polo medio. Unha cousa que nin se ve. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: ¿Fala de malgasto? Pero si acaban de aprobar vostede meter 20 
millóns de pesetas nunha tirolina.  
 
O Sr. Alcalde di: Non se aprobou agora, eso xa foi hai catro meses. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Corrección de erros. Pero, ¿qué me está falando vostede de 
malgasto? 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Nada, nada. Manoli e eu non, vostedes sí.  
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O Sr. Rubido Ramonde di: É moi fácil falar do pasado “eu non estaba”. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Eu non estaba, non. Todos os gobernos teñen os seus erros e os seus 
acertos. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Sí, home. Todo o mundo ten unha leira en Toledo. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Non. Esa algúns. Téñena algúns e outros… bueno, en fin. 
 
O Sr. Alcalde di: Bueno, pensei que se ía falar dos gastos de todo, pero bueno, aquí teño o 
proxecto do skate park, que tanto saíu estos días, tan famoso, por si nalgún momento queren ver 
o que iba no proxecto, e o que executaron. E tamén teño informe de Intervención da tramitación. 
Pero bueno, está moi ben falar de seguridade e mezclar, cando se está facendo unha campaña 
cos nenos do instituto, falar de todo iso. Me parece moi xusto. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: A diferencia é moi grande. 
 
O Sr. Alcalde di: Mire, por si non o sabía. Sí, pero aquí non xogamos coa seguridade. Un 
proxecto pode estar equivocado pero con todos os informes ben. Aquí ten as rampas que 
vostede fixo sin as barandillas que tiña que colocar. Aquí as ten. Si, claro, iso dá igual. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Agora lle explico. As barandillas optouse por non poñelas porque 
resultaban un perigo. 
 
O Sr. Alcalde di: Claro, non son necesarias. Por iso van no proxecto. Por iso no informe de 
Intervención di tampouco consta que se fixera dirección da obra por técnico facultativo. É dicir, 
¿para qué?, si non fai falta ter directores de obra, ou sequera esa obra xa está rematada porque 
na data de emisión do informe existen vallas de obra no lugar da instalación- diso non teño nada 
que dicir- debe recordarse que a instalación debe contar coas medidas de seguridade, 
sinalización e demáis que procedan neste tipo de espazos para garantir a seguridade dos usuarios 
e por outra parte evitar a responsabilidade do Concello polo uso das mesmas. Nin vostede nin eu 
temos que ser enxeñeiros. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Son observacións técnicas. 
 
O Sr. Alcalde di: Son observacións sobre un proxecto que fai un exeñeiro. Non o fai nin vostede 
nin eu, que non temos que selo. Faino un enxeñeiro. E vostede executou o que quixo neste 
proxecto, as rampas nun auditorio municipal. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: E vostede suprimiuno definitivamente. Acabouse o auditorio. 
 
O Sr. Alcalde di: Non, é que o auditorio era coas rampas. Bueno, será un concepto novo, 
auditorio-rampa. Pode habelo, eu qué quere que lle diga. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Pois si. Agora acabou con el. Agora xa non pode haber actuación 
ningunha alí. 
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O Sr. Alcalde di: ¿Sabe cal é a miña preocupación e a preocupación nosa? É que vostede non se 
preocupe de cousas máis importantes. Que non fale do centro de saúde, da escola infantil, da 
carretera, dos convenios de saneamento. Diso non fala nada. Diso non di nada nos plenos. E nos 
plenos é donde se fala, non na prensa. Aquí é donde se discuten as cousas importantes do 
Concello. E aínda estamos esperando a que falemos e cando queira poñemos un punto na orde 
do día o tema do centro de saúde. Dos dous millóns catrocentos mil euros que vostede deixou 
perder ao Concello de Cedeira. E cando queira… Están as actas dos plenos. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Pero iso é unha mentira. Imos ver, a Xunta tiña que poñer a súa 
metade e non a puxo nunca. 
 
O Sr. Alcalde di: Claro. Peleárao. ¿Quén gobernaba na Xunta? Ares, cun alcalde socialista, ten 
hoxe centro de saúde. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Non ten nada que ver co que se iba facer aquí. Xa vexo eu o que se 
preocupa vostede á hora de decidir o destino do POS “plus”, ese nome que parece champú. Non 
sei a qué o dedica vostede ¿a unha tirolina? Dedíqueo ao que dicían antes, a saneamento, a 
carreteras. ¿A qué o vai destinar vostede? 
 
O Sr. Alcalde di: Bote contas do que vai a unhas cousas e a outras. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Xa estou calando porque para contradiccións, vostede. 
 
O Sr. Alcalde di: O que pasa é que é moi fácil vir aquí e non dicir nada e logo falalo na prensa 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: É moi fácil, onte estaba con nosoutros e agora está con vosoutros. É 
moi fácil. 
 
O Sr. Alcalde di: É moi fácil ser moi valiente e insultando por detrás. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Estoucho soltando por diante. 
 
O Sr. Alcalde di: Sí, sí, calquera día poñemos os carteles do Bloque tamén aquí. 
 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás vinte e unha horas 
do expresado día, estendéndose a presente acta do que eu, como Secretaria, dou fe. 
 
 O PRESIDENTE       A SECRETARIA 
   PABLO DIEGO MOREDA GIL            ANA VELO RUIZ 


