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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE REALIZADA POLO PLENO 
DA CORPORACIÓN EN DATA SETE DE XUÑO DE DOUS MIL DEZAOITO 
 
 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
NICOLAS VERGARA QUINTIANA 
MANUEL PEREZ RIOLA 
MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ 
MANUELA LOPEZ RODRIGUEZ 
JOSE CAMILO CASAL GARCIA 
ROBUSTIANO LABRAÑA BARRERO 
LUIS RUBIDO RAMONDE 
ALFREDO VILELA SANTALLA 
PABLO LUIS NEBRIL LOPEZ 
ESTHER COUTO LAMIGUEIRO 
ESTEBAN BLANCO GARROTE 
ANDREA IGLESIAS REY 
 
AUSENTES: 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTOR: 
JORGE MANUEL VIDAL ZAPATERO 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira (A Coruña), ás 17:00 horas do día 7 de xuño de 
2018, reúnese o Concello Pleno en primeira convocatoria, previa convocatoria para os efectos, 
co obxecto de realizar sesión extraordinaria, 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, Dª. 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.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA CONVOCATORIA 
 
O Sr. Alcalde di: A convocatoria é extraordinaria neste caso porque houbo unha alegación aos 
orzamentos e entrou o penúltimo día, e para que se tramite o máis rápido posible, o que fixemos 
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foi darlle a máxima urxencia para que entren os novos orzamentos en vigor canto antes e poida 
o Concello volver a ter o funcionamento normal cos orzamentos do 2018. 
 
De conformidade co previsto nos artigos 46.2 b) da Lei 7/1985 de 2 de abril, de Bases do 
Réxime Local, e 79 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
entidades locais, aprobado por Real decreto 2568/1986, se somete a votación ordinaria a 
urxencia da convocatoria, resultando aprobada por sete (7) votos a favor, do PSdG-PSOE (3), 
do BNG (2) e de ANOVA (2), e cinco (5) abstencións do PP. 
 
 
2.- TOMA DE POSESIÓN NO CARGO DE CONCELLEIRA DE DONA ANDREA 
IGLESIAS REY. 
 
Pola Secretaria infórmase que tendo en conta a vacante no cargo de concelleira ocasionada pola 
renuncia de Dona María Luisa Pérez Prieto, e a renuncia anticipada de Don Juan Carlos Romero 
Beceiro, debe tomar posesión a nova concelleira designada pola Xunta Electoral Central, Dona 
Andrea Iglesias Rey. 
 
A nova concelleira, á vista da credencial de concelleira expedida pola Xunta Electoral Central, 
acreditada a súa personalidade, e presentadas na Secretaría municipal as preceptivas 
declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e actividades, e de bens patrimoniais e 
de participación en sociedades, debe proceder a prestar xuramento ou promesa na forma 
establecida polo Real Decreto 707/1979, do 5 de abril. 
 
Pola Presidencia procédese a chamar á concelleira designada, Dona Andrea Iglesias Rey, 
rogandolle que se achegue á Mesa Presidencial ao obxecto de prestar xuramento ou promesa. 
 
Dona Andrea Iglesias Rey procede a prestar xuramento ou promesa na forma establecida polo 
Real Decreto 707/1979, do 5 de abril: “Eu, dona Andrea Iglesias Rey, prometo pola miña 
conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ó Rei e 
gardar e facer gardar a Constitución como Norma Fundamental do Estado” 
 
A continuación o Sr. Alcalde dálle posesión do cargo de Concelleira, e di: En nome do grupo de 
goberno, e supoño que en nome de toda a Corporación dámosche a benvida. Que teñas 
moitísima sorte neste tempo que queda deste mandato e que disfrutes da experiencia de 
concelleira e que sexa algo do que non te esquezas nun futuro.  
 
A Sra. Iglesas Rey di: Gracias. Estou encantada de poder estar aquí representando ao meu 
pobo. 
 
3.- RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 224/2018 DE 02.05.2018 - MODIFICACIÓN DA 
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO POS+2018 POR SUBSANACIÓN DE ERRO 
NO ANEXO III 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 6 de xuño de 
2018, que di: 
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<<Vista a Proposta da Alcaldía do 02.05.2018, que dí: 
   

“Con data 02.05.2018 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 224/2018 que se transcribe a 
continuación, da cal se solicita a súa ratificación polo Pleno da Corporación: 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Asunto: MODIFICACIÓN DA SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO POS+2018 
POR SUBSANACIÓN DE ERRO NO ANEXO III 

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 30.04.2018 recibiuse un requirimento da Deputación Provincial por conter o Anexo III 
un erro relativo á inclusión de transferencias correntes que non corresponden a facturas 
pendentes de pagamento a proveedores do Concello. 
 
Unha vez achegado pola Intervencion municipal un Anexo III corrixido (Anexo III-a) á 
plataforma SUBTEL, cómpre modificar a solicitude de participación no POS+SOLICITUDE 
2018. 
 
Por isto, RESOLVO: 
 
PRIMEIRO.- Modificar a solicitude de participación no POS+2018, nos seus apartados A, C e 
G nos termos que se sinalan a continuación: 
 
A) Financiamento do pago a provedores: 
 Capítulo II Capítulo VI Total 
Achega provincial 2017 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

0,00  0,00 

Achega provincial 2018 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

   

Subtotal pago a provedores 0,00  0,00 
 
C ) Financiamento de investimentos, apartado de ACHEGA PROVINCIAL 2017: 

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 185.524,05 0,00 185.524,05 

REURBANIZACIÓN DA RÚA 
CONVENTO 

1532 69.965,83 0,00 69.965,83 

      
      
Subtotal investimentos achega provincial 2017 255.489,88 0,00 255.489,88 
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En consecuencia coas modificacións indicadas, o apartado G) queda do seguinte modo: 
 
G ) Resumo: 

SUBTOTAIS Deputación Concello Total 
 
A-  PAGO A PROVEDORES 
 

Achega 2017 
 

0,00  0,00 

Achega 2018 
 

   

B- GASTOS CORRENTES  
  

Achega 2018 
 

260.403,15  260.403,15 

 
 
C- INVESTIMENTOS 
 

Achega 2018 
 

   

Achega 2017 
 

255.489,88 0,00 255.489,88 

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 
 

   

 
 

T O T A L 

Achega 2018 
 

260.403,15  260.403,15 

Achega 2017 
 

255.489,88 0,00 255.489,88 

Préstamo 2018 
 

230.923,55  230.923,55 

TOTAL 
 

746.816,58 0,00 746.816,58 

 
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. 

En Cedeira, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde Pablo Diego 
Moreda Gil, do que eu, Ana Velo Ruiz, como Secretaria, dou fe.”   

A Comisión, por tres votos a favor do PSdG-PSOE, do BNG, e de ANOVA, e tres abstencións 
do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao Pleno a 
ratificación da Resolución da Alcaldía núm. 224/2018.>> 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha.      
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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 a o ditame da 
Comisión Informativa nos termos nos que quedou transcrito. 
 
 
4.- APROBACIÓN DO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN 
ENTRE O CONCELLO DE FERROL E A MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA 
COMARCA DE FERROL PARA A MELLORA DO SERVIZO DA CASA DE 
ACOLLIDA DE FERROL 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 6 de xuño de 
2018, que di: 
  
<<Vista a Proposta da Alcaldía do 01.06.2018, que dí: 
 
“Resultando que en data 29.12.2016 polo Pleno do Concello de Ferrol se adopta acordo 
aprobando a sinatura do convenio entre o Concello de Ferrol e a Mancomunidade de Concellos 
da Comarca de Ferrol para a mellora do servizo da Casa de Acollida de Ferrol, 
 
Resultando que en data  23.01.2017 o Pleno da Mancomunidade adopta acordo polo que se 
aproba referido convenio, condicionada á aprobación por cada un dos concellos integrantes da 
Mancomunidade, e se require de cada un deles, a excepción de Ferrol, que xa a realizou, a 
aprobación do convenio e notificación do correspondente acordo á maior brevidade posible,  
 
Visto o texto do convenio, que ten por  obxecto a mellora do servizo da Casa de Acollida de 
Ferrol, creada no ano 1986, e que recibe persoas usuarias de todos os concellos da 
Mancomunidade e doutros puntos da provincia, incluso doutras provincias e Comunidades 
Autónomas,  
 
Resultando que foi aprobado un proxecto piloto de xestión compartida do servizo xa que os 
recursos humáns dos que dispón non son suficientes para atender a demanda do servizo, e co 
obxecto de desenvolver dito proxecto os representantes dos concellos da Mancomunidade 
acordaron colaborar na dotación dunha auxiliar coidadora e dunha educadora social para a Casa 
de Acollida mediante un convenio entre o concello de Ferrol, como titular e xestor do centro, e a 
Mancomunidade.  
 
Resultando que o Concello de Ferrol contratará dito persoal como persoal propio dedicado en 
exclusiva á Casa de Acollida e á atención das persoas vítimas de violencia de xénero usuarias do 
centro, cun custo laboral estimado de 74.000 euros anuais, cunha achega económica de cada 
unha das partes segundo o establecido na táboa seguinte: 
 

Concello Poboación Porcentaxe de 
financiamento Achegas Achegas 

  1º ano Anos seguintes 
Premio Coopera   25.000,00 €  

Concello de Ferrol 
(importe estimado) 69452 44,55% 21.831,56 € 32.970,12 € 
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Mancomunidade (importe 
máximo) 86430 55,45% 27.168,44 € 41.029,88 € 

Ares 5743 3,68% 1.805,26 € 2.726,31 € 
Cabanas 3299 2,12% 1.037,01 € 1.566,09 € 
Cedeira 7062 4,53% 2.219,87 € 3.352,46 € 

Fene 13385 8,59% 4.207,45 € 6.354,10 € 
Mugardos 5362 3,44% 1.685,49 € 2.545,44 € 

Narón  39565 25,38% 12.436,88 € 18.782,22 € 
Neda 5261 3,37% 1.653,74 € 2.497,49 € 

Valdoviño 6753 4,33% 2.122,74 € 3.205,77 € 
Total (importe total 

estimado) 155882 100,00% 74.000,00 € 74.000,00 € 
 
 
Visto o informe de Secretaría de data 14.03.2018 en sentido favorable, 
 
Vista a memoria xustificativa de data 15.03.2018 asinada pola Alcaldía en cumprimento do 
establecido nos artigos 47 e seguintes da Lei 40/2015, do réxime xurídico do sector público, 
 
Visto o informe de Intervención de data 30.05.2018 en sentido favorable, agás no relativo ó 
ámbito competencial do convenio, no que é desfavorable. 
 
En base ó exposto, en uso das atribucións que me confire a normativa vixente en materia de 
réxime local, propoño ó Pleno do Concello a adopción do seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.-  Aprobar  a adhesión ao convenio  entre o Concello de Ferrol e a Mancomunidade 
de Concellos da Comarca de Ferrol para a mellora do servizo da Casa de Acollida de Ferrol. 
 
SEGUNDO.- Autorizar o aumento das porcentaxes previstas no artigo 174.3 do Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais conforme ó establecido no apartado 5 de dito 
artigo conforme o seguinte desglose: 
 

Anualidade Partida Importe 
2018 943.489.00 2.219,87 € 
2019 943.489.00 3.352,46 € 
2020 943.489.00 3.352,46 € 
2021 943.489.00 3.352,46 € 

 
TERCEIRO.- O Concello de Cedeira comprométese a incluir as achegas económicas sinaladas 
no apartado anterior nos respectivos orzamentos municipais. 
 
CUARTO.- Remitir certificación do presente acordo á Mancomunidade de Concellos da 
Comarca de Ferrol. 
 
Non obstante, o Pleno do Concello acordará o que estime oportuno.” 

A Comisión, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda ditaminar devandita 
proposición favorablemente e propoñer ao Pleno a súa aprobación.>> 
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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.  
 
5. APROBACIÓN DA SEGUNDA ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA E O 
CONCELLO DE CEDEIRA PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN DE MELLORA 
DO SANEAMENTO DE CEDEIRA. CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA), 
COFINANCIADO POLO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO 
RURAL (FEADER), NO MARCO DO PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO 
RURAL GALICIA 2014-2020 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 6 de xuño de 
2018, que di: 

<<Vista a Proposta da Alcaldía do 01.06.2018, que dí: 
“Mediante acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión realizada o 22.06.2016 
aprobouse o Convenio de Colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e 
o Concello de Cedeira para a execución da actuación de mellora do saneamento de Cedeira. 
Concello de Cedeira (A Coruña), cun presuposto de 733.650,71 euros, cofinanciado polo Fondo 
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de 
desenvolvemento rural Galicia 2014-2020, acordo posteriormente ratificado polo Pleno do 
Concello en sesión realizada o 21.07.2016. 

En data 18.07.2016 formalizouse o referido Convenio de Colaboración, que na súa cláusula 
duodécima, relativa a súa modificación, dispón que os compromisos de gasto plurianuais 
aprobados por Augas de Galicia, recollidos neste Convenio, poderán ser reaxustados 
unilateralmente por parte de Augas de Galicia, co límite da cantidade máxima prevista na 
cláusula sexta do convenio e sempre que non aumente o número de anualidades, para 
acompasalos ao importe de adxudicación e ao ritmo de execución das obras de referencia, sen 
que este reaxuste necesite da tramitación dunha addenda ao Convenio. 

Calquera outra modificación no contido deste convenio, requirirá acordo unánime entre Augas 
de Galicia e o Concello e tramitarase a través dunha addenda ao mesmo. 
No convenio formalizado o 18.07.2016 os compromisos de gasto plurianuais aprobados por 
Augas de Galicia para financiar a cantidade máxima establecida eran os seguintes: 

 

Ano Importe (Euros ) 

2016 81.516,75 
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2017 652.133,96 

En data 06.04.2017 notifícase ao Concello de Cedeira o Acordo do 17.03.2017 do director de 
Augas de Galicia, polo que se reaxustan as anualidades do convenio, de conformidade co 
estipulado na cláusula anteriormente transcrita, ante a imposibilidade da adxudicación e 
posterior inicio da execución das actuacións nas datas inicialmente previstas, para adecuar as 
estipulacións económicas ao ritmo previsto para a execución das obras, quedando ditas 
anualidades como seguen: 

 

Ano Importe (Euros ) 

2016 0,00 

2017 733.650,71 

Mediante Resolución da Alcaldía núm. 252/2017 de 14 de xuño, ratificada polo Pleno do 
Concello en sesión realizada o 13.07.2017, apróbase a Primeira Addenda ao Convenio de 
Colaboración entre a Entidade Pública Empresarial Augas de Galicia e o Concello de Cedeira 
para a execución da actuación de Mellora do Saneamento de Cedeira, cofinanciado polo Fondo 
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no Marco do Programa de 
Desenvolvemento Rural Galicia 2014-2020, a requerimento da Dirección de Augas de Galicia, 
ante a necesidade de ampliar o prazo de vixencia ata o 31.12.2018 e proceder ó reaxuste das 
anualidades a fin de adecuar as estipulacións económicas ao ritmo previsto para a execución das 
obras, debido a que se produciron retrasos nos prazos previstos de execución das actuacións, 
quedando como seguen: 

 

Ano Importe (Euros ) 

2017 81.516,75 

2018 652.133,96 

En dita sesión plenaria acordouse, así mesmo, previo levantamento de nota de reparo emitida 
pola Intervención municipal, prestar conformidade e aprobar o proxecto da obra; declarar o 
compromiso do Concello de recibir as obras, e como titular asumir a súa posta en servizo, 
explotación, mantemento e conservación; e comprometerse á posta a disposición de Augas de 
Galicia, antes do inicio das obras, dos terreos necesarios, libres de cargas e gravames e co 
réxime urbanístico adecuado. 
En data 16.05.2018 remítese pola Dirección de Augas de Galicia o texto da Segunda Addenda 
ao convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello 
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de Cedeira para a execución da actuación de Mellora do saneamento de Cedeira (A Coruña), 
cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco 
do Programa de desenvolvemento rural Galicia 2014-2020, para os efectos da súa aprobación 
polo órgano competente do Concello.  
No texto da citada addenda indícase que en data 03.08.2017 o director de Augas de Galicia 
acordou reaxustar as anualidades do convenio, quedando como seguen: 

 

Ano Importe (Euros ) 

2017          0,00 

2018 733.650,71 

Non obstante, como queira que se produciron retrasos nos prazos previstos de execución das 
actuacións, é preciso proceder á tramitación dunha addenda ao convenio para ampliar o prazo de 
vixencia ata o 31.12.2019 e, consecuentemente, proceder ó reaxuste das anualidades a fin de 
adecuar as estipulacións económicas ao ritmo previsto para a execución das obras, quedando 
como seguen: 

 

Ano Importe (Euros ) 

2018     627.515,28 

2019     106.135,43 

En base ao exposto, en uso das atribucións que me confire a normativa vixente, propoño ao  
Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 
PRIMEIRO.-Aprobar a Segunda Addenda ao Convenio de Colaboración entre a entidade 
pública empresarial Augas de Galicia e o Concello de Cedeira para a execución da actuación de 
mellora do saneamento de Cedeira. Concello de Cedeira (A Coruña), cofinanciado polo Fondo 
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de 
desenvolvemento rural Galicia 2014-2020, cuxo texto se transcribe de seguido como anexo do 
presente acordo. 
 
SEGUNDO.- Facultar ao Alcalde para a sinatura da referida addenda. 
TERCEIRO.- Remitir certificación do presente acordo a Augas de Galicia. 
Non obstante, o Pleno acordará o que estime oportuno. 

 
                                                                        ANEXO 
 
SEGUNDA ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL 
AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE CEDEIRA PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN DE MELLORA DO 
SANEAMENTO DE CEDEIRA. CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA), COFINANCIADO POLO FONDO EUROPEO 
AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER), NO MARCO DO PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO 
RURAL GALICIA 2014-2020  
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Lugar, data 
 
REUNIDOS 
 
Dunha parte, Beatriz Mato Otero, conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, en nome e representación 
da entidade pública empresarial Augas de Galicia, no exercicio das funcións atribuídas polos artigos 13 da Lei 9/2010 e 
6 do Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia, aprobado polo Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro. 
 
Doutra parte, Pablo Diego Moreda Gil, alcalde do concello de Cedeira, no exercicio das atribucións conferidas no artigo 
21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local. 
 
EXPOÑEN 
 
O 18.07.2016 formalizouse o convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o 
Concello de Cedeira para a execución da actuación de mellora do saneamento de Cedeira (A Coruña), cofinanciado 
polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no  marco do Programa de desenvolvemento 
rural Galicia 2014-2020. O 30.05.2017 subscribiuse a primeira addenda ao citado convenio para ampliar o prazo de 
vixencia e reaxustar as anualidades a fin de adecuar as estipulacións económicas ao ritmo previsto para a execución 
das obras. 
 
A cláusula duodécima do citado convenio, relativa a súa modificación, dispón que Os compromisos de gasto 
plurianuais aprobados por Augas de Galicia, recollidos neste Convenio, poderán ser reaxustados unilateralmente por 
parte de Augas de Galicia, co límite da cantidade máxima prevista na cláusula sexta do convenio e sempre que non 
aumente o número de anualidades, para acompasalos ao importe de adxudicación e ao ritmo de execución das obras 
de referencia, sen que este reaxuste necesite da tramitación dunha addenda ao Convenio.  
 
Calquera outra modificación no contido deste convenio, requirirá acordo unánime entre Augas de Galicia e o Concello e 
tramitarase a través dunha addenda ao mesmo. 
 
O 03.08.2017 o director de Augas de Galicia, de conformidade co estipulado na devandita cláusula, acordou reaxustar 
as anualidades do convenio, quedando como seguen: 
 

Ano Importe (Euros ) 
2017          0,00 
2018 733.650,71 

 
Non obstante, como queira que se produciron retrasos nos prazos previstos de execución das actuacións, é preciso 
proceder á tramitación dunha addenda ao convenio para ampliar o prazo de vixencia e, consecuentemente, o reaxuste 
das anualidades a fin de adecuar as estipulacións económicas ao ritmo previsto para a execución das obras.  
 
Polo tanto, en vista de todo o manifestado anteriormente, as partes  
 
ACORDAN 
  
Subscribir esta addenda ao convenio de colaboración citado, modificando as cláusulas sexta e undécima, nos 
seguintes termos 
 
SEXTA.- RÉXIME DE FINANCIAMENTO E OBRIGAS DE CARÁCTER ECONÓMICO 
 
O custo total para a actuación referencia contemplada neste convenio financiaranse integramente por Augas de Galicia 
ata unha cantidade máxima de 733.650,71 euros. Para o financiamento desta cantidade, Augas de Galicia dispón de 
crédito suficiente e axeitado na conta 230 "Investimentos xestionados para outros entes públicos" do Plan Xeral de 
Contabilidade Pública de Galicia. A achega de Augas de Galicia de anualidades futuras está condicionada á existencia 
de crédito nos seus correspondentes orzamentos. Os compromisos de gasto plurianuais aprobados por Augas de 
Galicia para financiar a cantidade máxima establecida son os seguintes: 
 

Ano Importe (Euros ) 
2018     627.515,28 
2019     106.135,43 

 
A execución das obras de referencia serán cofinanciadas de acordo coas seguintes porcentaxes do gasto elixible: 

- Pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), Europa 
inviste no rural nun 75%, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) Galicia 2014-2020 . As 
actuacións enmarcaranse dentro do Programa de Desenvolvemento Rural na Medida 07 “servizos básicos e 
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renovación de poboacións en zonas rurais”, Submedida 7.2 “apoio ós investimentos na creación, mellora ou 
ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluídos os investimentos en enerxías renovables e 
aforro de enerxía”. 

- Por Augas de Galicia nun 17,50 %  
- Polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente nun 7,50%  

 
As citadas actuacións executaranse de conformidade co estipulado no Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento 
Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola 
de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais 
relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao 
Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello; e no Regulamento 
(UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao 
desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga 
o Regulamento (CE) nº1698/2005 do Consello e o resto da normativa comunitaria de aplicación. 
Polo que, deberanse observar os criterios de elixibilidade, xestión, publicidade e control propios dos documentos de 
programación e da normativa comunitaria de aplicación aos FEADER. Respectaranse, polo tanto, as normas de 
subvencionabilidade do gasto do Programa Operativo do fondo europeo citado, así como as normas de información e 
publicidade establecidas nas Guías de Publicidade e nas demais normas comunitarias que sexan de aplicación. 
 
No caso de que  a Comisión Europea adoite decisións que impliquen correccións financeiras e/ou descertificacións de 
fondos europeos, consecuencia de causas imputables á entidade local ao ocasionar atrasos na execución das obras ou 
pola incorrecta explotación do executado, o Concello obrígase a asumir os ditos importes económicos.  
 
As baixas do orzamento que se produzan como consecuencia da adxudicación dos concursos de execución das obras 
de referencia repercutirase a Augas de Galicia. Do mesmo xeito, os incrementos derivados de posibles modificacións 
do proxecto de execución destas obras así como das eventuais liquidacións definitivas serán asumidas por esta 
entidade ata a cantidade máxima fixada nesta cláusula. 
 
UNDÉCIMA.- VIXENCIA DO CONVENIO 
 
O convenio terá efectos desde a data da súa sinatura e estenderá a súa vixencia ata o 31.12.2019. Porén, seguirá 
producindo efectos en tanto se manteñan as obrigas pendentes de cada unha das partes recollidas neste convenio. 
 
A sinatura desta addenda suporá o consentimento expreso das partes asinantes para incluír e facer públicos os datos 
persoais que consten na addenda, e mailo resto de especificacións contidas nesta, de conformidade co artigo 15 da Lei 
1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG nº 30 do 15 de febreiro) e o Decreto 126/2006, do 20 
de xullo, polo que se regula o rexistro de convenios da Xunta de Galicia (DOG nº 149 do 3 de agosto). 
 
E para que así conste, as partes asinan documento por triplicado exemplar, en proba de conformidade coas súas 
cláusulas, no lugar e data do encabezado 
 
A presidenta de Augas de Galicia 
 
 
 
 
 
Beatriz Mato Otero 

       O alcalde de Cedeira 
 
 
 
 
 
       Pablo Diego Moreda Gil” 

 

A Comisión, por unanimidade dos seus membros presentes, 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.  
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6.- REX 4-2018 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 6 de xuño de 
2018, que di: 

<<Vista a Proposta da Alcaldía do 15.05.2018, 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 24 rexistros e un importe total de DEZAOITO MIL TRESCENTOS SETENTA E 
UN EUROS CON CINCUENTA E SETE CÉNTIMOS DE EURO (18.371,57€) nos termos que 
se detallan a continuación: 
 
 

Nº REX. DATA FRA. TEXTO EXPLICATIVO PRG EC IMPORTE 
F/2018/657 05/01/2018 Reparación de flota de bicicletas (16 unidades). 134 21400 1.424,59 € 
F/2018/658 18/03/2018 

CINE SEMANA 10/03/2017 AUDITORIO - ARTURO 
E CLEMENTINA 334 20900 14,06 € 

F/2018/697 24/01/2018 
CINE SEMANA 46 - 2017 0000057656 AUDITORIO 
- PELERINAXES  334 20900 1,80 € 

F/2018/698 24/01/2018 
CINE SEMANA 47 - 2017 0000057656 AUDITORIO 
- MIGAS DE PAN 334 20900 0,90 € 

F/2018/880 09/04/2018 
Redacción Proyecto: ""Reparación de firme en 
caminos municipales. Cedeira"" 450 22706 1.992,35 € 

F/2018/882 09/04/2018 
Redacción Proyecto: ""Mellora de camiños no 
concello de Cedeira. Cedeira"" 450 22706 1.128,70 € 
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F/2018/883 09/04/2018 

Redacción Proyecto: ""Mellora nas beirarrúas na 
avda da Area, rúa das Pontes, Camiño Real, 
Magdalena e outras. Cedeira"" 450 22706 3.118,05 € 

F/2018/931 09/11/2017 
POTENCIA ELEC. MODO 1 19/08/2017 - 
19/10/2017  CUPS ES0022000004989240VK1 165 22100 783,78 € 

F/2018/932 16/11/2017 
POTENCIA ELEC. MODO 1 04/08/2017 - 
31/10/2017 CUPS ES0022000007767215AX1P 165 22100 1.166,10 € 

F/2018/933 24/11/2017 
POTENCIA ELEC. MODO 1 28/09/2017 - 
17/11/2017 CUPS ES0022000004989242HT1 165 22100 717,70 € 

F/2018/934 07/09/2017 
POTENCIA ELEC. MODO 1 03/06/2017 - 
22/08/2017 CUPS ES0022000007767241G 165 22100 710,09 € 

F/2018/935 22/08/2017 
POTENCIA ELEC. MODO 1 02/06/2017 - 
01/08/2017CUPS ES0022000004989268LA1P  165 22100 168,27 € 

F/2018/936 14/11/2017 
POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2017 - 
31/10/2017 CUPS ES0022000004989235VQ1 165 22100 610,71 € 

F/2018/937 14/11/2017 
POTENCIA ELEC. MODO 1 23/08/2017 - 
31/10/2017  CUPS ES0022000007767241GJ 165 22100 635,86 € 

F/2018/938 15/11/2017 
POTENCIA ELEC. MODO 1 29/08/2017 - 
30/10/2017  CUPS ES0022000004989257HS1 165 22100 873,18 € 

F/2018/939 08/11/2017 
POTENCIA ELEC. MODO 1 19/08/2017 - 
30/10/2017  CUPS ES0022000004989241VE1 165 22100 292,26 € 

F/2018/940 08/11/2017 
POTENCIA ELEC. MODO 1 19/08/2017 - 
24/10/2017 CUPS ES0022000004989236VV 165 22100 405,68 € 

F/2018/941 20/04/2017 
POTENCIA ELEC. MODO 1 02/02/2017 - 
04/04/2017  CUPS ES0022000007767281YF1 165 22100 851,54 € 

F/2018/942 08/11/2017 
POTENCIA ELEC. MODO 1 08/08/2017 - 
13/10/2017 CUPS ES0022000008005896FC1P 165 22100 248,29 € 

F/2018/943 27/06/2017 
POTENCIA ELEC.  1 04/04/2017 - 01/06/2017  
CUPS ES0022000004989258HQ1P 165 22100 232,24 € 

F/2018/944 14/11/2017 
POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2017 - 
31/10/2017 CUPS ES0022000004989238VL1 165 22100 545,17 € 

F/2018/962 29/12/2017 CARAMELO FRUTAS 1 KG. PATITO 334 22199 272,25 € 
F/2018/963 22/12/2017 CARAMELO FRUTAS 1 KG. PATITO 334 22199 121,00 € 

F/2018/1003 30/04/2018 

INSTALACION INALAMBRICA PAS 2016 
REDACCION DE PROXECTO DE INSTALACIÓN 
INALAMBRICA QUE INCLUE ESTUDOS PREVIOS, 
REDACCIÓN 450 22706 2.057,00 € 

    TOTAL 18.371,57 € 
 
Segundo.- O recoñecemento extraxudicial dos crédito sinalado a continuación queda 
condicionado á existencia de crédito nos termos que se detallan a continuación. 
 
 

Nº REX. DATA FRA. TEXTO EXPLICATIVO PRG EC IMPORTE  

F/2018/1003 30/04/2018 

INSTALACION INALAMBRICA PAS 2016 
REDACCION DE PROXECTO DE INSTALACIÓN 
INALAMBRICA QUE INCLUE ESTUDOS PREVIOS, 
REDACCIÓN 450 22706 2.057,00 € CONDICIONADA” 

    TOTAL 2.057,00 €  
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A Comisión, por tres votos a favor do PSdG-PSOE, do BNG, e de ANOVA, e tres 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 a o ditame da 
Comisión Informativa nos termos nos que quedou transcrito. 
                 
    
7.- MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA MC 04 2018 SC 01 2018 CE 01 

Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 6 de xuño de 
2018, que di: 

<<Vista a Proposta da Alcaldía do 25.05.2018, que dí: 

“No expediente da liquidación do orzamento de 2017, aprobado mediante resolución da 
Alcaldía 139/2018, do 06 de marzo de 2018 resultou unha cantidade de remanente de 
tesourería para gastos xerais por un total de 2.109.295,80 € 

No mesmo expediente da liquidación resulta unha capacidade de finaciamento de 762.189,89 
euros e en canto á regra de gasto, o cumprimento respecto do límite da regra é de 52.078,31 
euros respecto do límite derivado da liquidación do 2016. 

Dentro das primeiras finalidades do remanente de tesourería é reducir o endebedamento neto. 
No caso do Concello de Cedeira, o dato de préstamos firmes concedidos á data actual é de 
207.697,26 € que ven do Préstamo Provincial PAI 2016 para a reforma e ampliación da 
Biblioteca.  

Existen outros gastos urxentes e inaprazables que figuran na presente proposta que se prevén 
executar antes de final de ano, polo que para o seu financiamento é necesaria a modificación 
que se inclúe no expediente. 

Os gastos propostos para os cales se propón a modificación, e que non poden demorarse ata o 
exercicio seguinte e para o que non existe crédito no Presuposto (créditos extraordinarios) ou 
que resulta insuficientes (suplementos de crédito) son os que se sinalan deseguido, así como os 
dos cales se tramitarán como investimentos financeiramente sostibles (IFS): 

 
PARTIDA DENOMINACIÓN IFS IMPORTE  

920 21300 Reparacion sistemas contraincendios   5.184,27 

151 22706 Honorarios redacción plans (Monteoliva)   39.000,00 
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231 22799 Cursos para maiores   6.000,00 

450 22706 Honorarios técnicos   15.000,00 

160 22799 Otros trabajos (Mural Estacion Bombeo)   10.230,00 

920 22799 Actividades normalización   3.000,00 

334 22602 Cultural-Publicidade   2.000,00 

334 22799 Actividades culturais   15.300,00 

334 48000 Cultura-Premios   2.000,00 

334 48900 Subvencións actividades culturais   10.000,00 

165 60900 Novos investimentos en alumado público   3.000,00 

1532 61900 Vías Públicas-Investimentos de reposición SI 40.000,00 

165 61900 Investimentos de reposición en alumado público SI 18.000,00 

171 62300 Cámara vixiancia   1.500,00 

341 62200 Novos vestiarios campo de fútbol   66.224,07 

334 62300 Adquisicion equipacion auditorio e sala Ancora   3.800,00 

341 62300 Equipamento gimnasio (8 máquinas)   17.905,00 

231 62500 Camas e sillas Servizos Sociais   10.000,00 

337 62500 Mobiliario Sala Xuventude (Estación de autobuses)   12.000,00 

432 62500 Achega Concello Subvención Infraestructuras turísticas   5.000,00 

450 62300 Equipo carrozado con remolque limpeza alta presión   16.958,15 

450 62300 Desbrozadoras   2.000,00 

3321 62500 Mobiliario Biblioteca SI 10.000,00 

160 62900 Achega Saneam. As Pontigas (Minidepuradoras) (POS 2017+) SI 14.616,49 

160 62900 
Achega Saneamento Nova red de sanemanto Amor Hermoso (POS 2017+ 
Adicional) SI 21.464,51 

341 62900 Instalacción de lona multiperforada para pistas de pádel   6.000,00 

933 63200 Reparación solo do Palacete SI 10.000,00 
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933 63200 Pintado exterior escolar de Saa SI 17.460,30 

    SUBTOTAL GASTO NON FINANCEIRO   383.642,79 

011 91100 Débeda pública-Amortiz. prestamos sector publico  207.697,26  

  SUBTOTAL GASTO FINANCEIRO  207.697,26 

  TOTAL MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA  591.340,05 

Financiáse o presente expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito mediante o 
Remanente Líquido de Tesouraría para gastos xerais derivado da Liquidación do Presuposto de 
2017, por importe total de 591.340,05 €.  

Pola Intervención municipal emitiuse informe desfavorable para a aprobación do presente 
expediente pola falta de competencia para a realización de varios dos gastos e polos 
incumprimentos en materia de competencias municipais e dea Lei Orgánica de Estabilidade 
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira. A igual que no expediente do orzamento, 
considérase discutible a falta de competencia e os gastos  

Sobre a base de todo o exposto, proponse ao Pleno da Corporación, en virtude do disposto no 
artigo 8º das Bases de Execución do Presuposto, de informe de Intervención, a adopción do 
seguinte acordo: 

PRIMEIRO. Levantar a nota de reparo emitida pola Intervención municipal 

SEGUNDO. Aprobar provisionalmente o expediente de modificación presupostaria- Crédito 
extraordinario MC 04 2018 SC 01 2018 CE 01 2018 para o financiamento gastos urxentes e 
inaprazables e amortización anticipada da débeda, segundo o seguinte desglose: 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN 
     

IMPORTE TIPO DE 
MODIFICACIÓN  

920 21300 Reparacion sistemas contraincendios 5.184,27 Suplemento Credito 

151 22706 Honorarios redacción plans (Monteoliva) 39.000,00 Suplemento Credito 

231 22799 Cursos para maiores 6.000,00 Suplemento Credito 

450 22706 Honorarios técnicos 15.000,00 Suplemento Credito 

160 22799 Otros trabajos (Mural Estacion Bombeo) 10.230,00 Credito Extraordinario 

920 22799 Actividades normalización 3.000,00 Suplemento Credito 

334 22602 Cultural-Publicidade 2.000,00 Suplemento Credito 
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334 22799 Actividades culturais 15.300,00 Suplemento Credito 

334 48000 Cultura-Premios 2.000,00 Suplemento Credito 

334 48900 Subvencións actividades culturais 10.000,00 Suplemento Credito 

165 60900 Novos investimentos en alumado público 3.000,00 Suplemento Credito 

1532 61900 Vías Públicas-Investimentos de reposición 40.000,00 Suplemento Credito 

165 61900 Investimentos de reposición en alumado público 18.000,00 Suplemento Credito 

171 62300 Cámara vixiancia 1.500,00 Credito Extraordinario 

341 62200 Novos vestiarios campo de fútbol 66.224,07 Credito Extraordinario 

334 62300 Adquisicion equipacion auditorio e sala Ancora 3.800,00 Suplemento Credito 

341 62300 Equipamento gimnasio (8 máquinas) 17.905,00 Credito Extrarodinario 

231 62500 Camas e sillas Servizos Sociais 10.000,00 Credito Extraordinario 

337 62500 Mobiliario Sala Xuventude (Estación autobuses) 12.000,00 Credito Extraordinario 

432 62500 Achega Concello Subv. Infraestr. turísticas 5.000,00 Credito Extrarodinario 

450 62300 Equipo carrozado con remolque limpeza alta presión 16.958,15 Suplemento Credito 

450 62300 Desbrozadoras 2.000,00 Suplemento Credito 

3321 62500 Mobiliario Biblioteca 10.000,00 Credito Extraordinario 

160 62900 
Achega Concello Saneamento en As Pontigas 
(Minidepuradoras) (POS 2017+) 14.616,49 Credito Extraordinario 

160 62900 
Achega Saneamento Nova red de sanemanto Amor Hermoso 
(POS 2017+ Adicional) 21.464,51 Credito Extraordinario 

341 62900 Instalacción de lona multiperforada para pistas de pádel 6.000,00 Credito Extraordinario  

933 63200 Reparación solo do Palacete 10.000,00 Suplemento Credito 

933 63200 Pintado exterior escolar de Saa 17.460,30 Suplemento Credito 

    SUBTOTAL GASTO NON FINANCEIRO 383.642,79  

011 91100 Débeda pública-Amortiz. prest sector publico 207.697,26  Suplemento Credito 

  TOTAL 591.340,05  

 
RESUMO DAS ALTAS 

 Crédito extraordinario Suplemento crédito Total 

Capítulo 2 10.230,00 € 85.484,27 € 95.714,27 € 
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Capítulo 4  12.000,00 € 12.000,00 € 

Capítulo 6 164.710,07 € 111.218,45 € 275.928,52 € 

Capítulo 9  207.697,26 € 207.697,26 

 Total 174.940,07 €  416.399,98 € 591.340,05 € 

FINANCIAMENTO DO EXPEDIENTE: 

MODIFICACIÓNS POSITIVAS NO ESTADO DE INGRESOS: 

 

CONCEPTO 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

870.00 Remanente para financiamento de 
gastos xerais 2017 591.340,05 

TOTAL ALTAS 591.340,05  

TERCEIRO. Esta aprobación terá carácter provisional, establecéndose un prazo de exposición 
ao público, logo de anuncio en Boletín Oficial de Provincia, por quince días, durante os cales os 
interesados poderán examinarár o expediente e presentar reclamacións ante o Pleno. En caso de 
producirse reclamacións, requirirase a aprobación definitiva do expediente polo Pleno da 
Corporación. Pola contra, considerarase definitivamente aprobado o expediente, non entrando 
en vigor ata que se produza a publicación da aprobación definitiva no Boletín Oficial da 
Provincia, resumida por capítulos. 

CUARTO. Autorízase expresamente a que a as distincións das modificacións de crédito entre 
crédito extraordinario e suplemento de crédito poidan ser actualizadas en función da aprobación 
do orzamento de 2018. 

O que se eleva ao Pleno para a súa aprobación, se procede.” 

A Comisión, por tres votos a favor do PSdG-PSOE, do BNG, e de ANOVA, e tres abstencións 
do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao Pleno a súa 
aprobación.>> 
 
Aberto o turno de intervencións prodúcense as seguintes: 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Queríamos facer unha pregunta. Os honorarios de Monteoliva, ¿a 
qué corresponden? 
 
O Sr. Alcalde di: Á cancelación do contrato que tiña para a redacción do Plan Xeral. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Xa. ¿Estaba pendente iso? 



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

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do Concello de Cedeira 
https://sede.concellodecedeira.es co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe. 
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos) 

 
O Sr. Interventor di: E para rematar os honorarios do Plan Especial. 
 
O Sr. Alcalde di: Das Pontigas. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: ¿A redacción de? 
 
O Sr. Alcalde di: Do Plan Especial da variante das Pontigas. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Outra pregunta que queríamos facer; ahí prevése un mural na 
estación de bombeo ¿en qué consiste iso? 
 
O Sr. Alcalde di: Bueno, un pouco para acabar co feismo que hai en moitísimas fachadas donde 
sole haber moitísimas pintadas de grafitis e todo iso, fixándonos noutras localidades de Galicia, 
concretamente na Coruña que está facendo este tipo de murais en fachadas e en edificios 
municipais, sería un mural de pintura con debuxos de diferentes tipos que acabaría un pouquiño 
con eses grafitis que se fan, porque normalmente onde se pintan este tipo de murais os grafiteros 
non pintan enriba deles, entón un pouquiño sería ir nesa liña e que o día de mañá se poidan facer 
en moitos edificios ou propiedades municipais este tipo de actuacións.  
 
O Sr. Rubido Ramonde di: ¿E tense algún sistema de selección do autor? 
 
O Sr. Alcalde di: Si, bueno, a ver, temos uns diseños, unhas propostas que xa se nos pasaron, 
unhas persoas que están traballando no concello de Carballo, que as estudiaremos e veremos cál 
é a que máis… Pero bueno, sempre é un pouco coa temática de Cedeira. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Bueno. Para nosoutros, ese non é medio urbano que teña que ser 
mimetizado cun grafiti. 
 
O Sr. Alcalde dí: É pintura, non é un grafiti. É un mural de pintado. Non é grafiteado. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Ben, un mural pintado. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Non é o mesmo. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Pero creo que hai formas máis baratas para mimetizar iso, si é que é 
feo, de acordo co medio, que bueno, paisaxísticamente non é moi… 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: É un parque. Está no medio dun parque. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Nosoutros imos votar que non porque o Plan Único da Deputación 
pasa factura porque quita algunhas partidas antes subvencionadas pola Deputación con distintos 
plans de cultura. Agora pasa factura, claro. Agora co Plan Único o concello asume gastos que 
antes asumía a Deputación. E, por suposto que cremos que hai outras prioridades, non solo polo 
destiño ó que van as distintas partidas, senón polo importe. Cremos que hai fórmulas de 
solucionar o tema de… os vestiarios, que é unha demanda das féminas. Cremos que hai 
fórmulas máis baratas, e máis acordes e aproveitables. Imos votar que non. 
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O Sr. Alcalde di: Bueno, gracias. Respetamos a opinión. En canto ao do POS eu respecto a súa 
opinión que dá dende a oposición. Eu pódolle asegurar que na provincia da Coruña tódolos 
alcaldes que son do seu partido, cos que podo falar en diversas reunións, están contentísimos de 
que haxa este Plan Único porque é un Plan Único que reparte con criterios obxectivos a todos os 
concellos e iso sabe vostede que é fundamental cando un está nun grupo de goberno. É dicir, 
cando as nominativas se reducen nun 20% a un 4 ou un 5%, pois ese 15% que se reparte con 
criterios obxectivos para todos xa non van digamos a dedo. Nosoutros metemos moito do POS 
en gasto corrente, moitísimo. Non significa que deixemos de facer cousas ou que teñamos que 
meter, senón o que nosoutros cremos é que temos que dar prioridade a este tipo de actuacións 
por riba de outras que se farían igual. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Varias partidas estaban cubertas antes por Plans Provinciais. En 
tempos coa Deputación a aportación económica que tivo do 11 ao 15, pois, por exemplo en 
dotación de material deportivo estivo en 12.000 euros, a dotación en material cultural estivo en 
12.000 euros e unha serie de plans. Agora ven a segunda parte. 
 
O Sr. Alcalde di: O que é o gasto corrente… 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Digo nesta modificación. 
 
O Sr. Alcalde di: Porque nesta modificación o gasto corrente destinámolo para outra cousa. Pero 
é que aquí hai moitísimas máis cousas que non incluirían na anterior. Moitísimas. É unha 
realidade. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Desglosado aquí que hai ¿40.000? O de Monteoliva. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: 39.000. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: ¿Pero desglosado en distintos servizos que fixo él? 
 
O Sr. Alcalde di: Pero Monteoliva, a ver, o contrato de redacción do plan é un contrato que ten o 
concello dende o ano 2009. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Pero tamén hai algo das Pontigas, ¿non?  
 
O Sr. Alcalde di: Sí. 
 
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 transcrito. 
 
 
8.- APROBACION PRESUPOSTO 2018 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 6 de xuño de 
2018, que di: 
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<<Vista a Proposta da Alcaldía do 01.06.2018 que dí: 
 

“Visto o expediente de aprobación do Presuposto para o 2018 aprobado inicialmente no pleno 
de 26 de abril de 2018. 
 
Figura no expediente certificado da Secretaría sobre alegacións presentadas no rexistro do 30 de 
maio de 2018 onde figura unha reclamación efectuada por X.X.X. o 23 de maio de 2018 co 
rexistro de entrada 2331,  contra a aprobación inicial do orzamento de 2018 e do catálogo de 
postos de traballo. 
 
Achégase ao informe informe da Secretaría do 29 de maio de 2018 na que se conclúe que deben 
desestimarse las alegaciones presentadas por X.X.X. al Presupuesto y CPT del ejercicio 2018. 
 
No mesmo sentido pronunciase o Interventor no seu informe do 1 de xuño de 2018, si ben se 
engade como alternativa aos dereitos adquiridos e consolidados por X.X.X. o recoñecemento 
dun dereito a un complemento persoal transitorio no caso dunha eventual minoración do 
complemento específico resultado dun cambio na valoración dos postos de traballo. 
 
Considerando o informado pola Secretaría e pola Intervención, e que o funcionario sinalado ten 
uns dereitos consolidados polo nomeamento no 1994  seguindo  os trámites legalmente vixentes 
no seu momento, e que únicamente por imperativo legal se modificou o posto da tesourería 
como posto reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, enténdese 
xustificado o recoñecemento ao dereito a tal complemento persoal transitorio. 
 
Tendo en conta o anterior, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro. Desestimar a alegación presentada por X.X.X., o 23 de maio de 2018 co rexistro de 
entrada 2331,  contra a aprobación inicial do orzamento de 2018 acordado polo pleno do 26 de 
abril de 2018. 
Segundo. Recoñecer o dereito a un complemento persoal transitorio a favor de X.X.X. no 
suposto  de reducción do complemento específico no caso de cese como tesoureiro municipal. 
Terceiro. Aprobar definitivamente o o presuposto xeral do Concello 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 e publicar o anuncio de aprobación 
definitiva no Boletín Oficial da Provincia: 

 CAPÍTULO DENOMINACIÓN 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 Inversións Reales 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  
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 CAPÍTULO DENOMINACIÓN 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  
 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  

Postos de Traballo reservados a funcionarios de carreira 
Denominación Prazas Vacantes Grupo C.D. Xornada   
Habilitación carácter nacional: 
Secretaría 1 0 A1 30 Completa   
Intervención 1 0 A1 30 Completa   
Tesourería 1 1 A1 26 Completa   
Escala Administración Xeral: 
Técnico Administración Xeral 1 0 A1 22 Completa   
Técnico de xestión 1 0 A2 22 Completa   
Administrativo 2 1 C1 20 Completa   
Administrativo 3 1 C1 20 Completa   
Administrativo (promoción interna) 2 2 C1 20 Completa   
Auxiliar Administrativo (a extinguir) 2 0 C2 18 Completa   
Auxiliar Administrativo 1 1 C2 18   Completa  
Subalterno 1 0 E  14   Completa  
Escala Administración Especial: 
Técnico Municipal 1 0 A1 24 Completa   
Oficial 1 0 C1 20 Completa   
Policía  4 0 C1 18 Completa   

Persoal Laboral 
 

Persoal Laboral  Prazas Vacantes Xornada Titulación 
Limpador/a 5 5 100 % Sin titulación específica 
Limpador/a 2 2 50 % Sin titulación específica 
Subalterno/a 1 1 100 % Sin titulación específica 
Psicólogo/a 1 1 66,66 % Licenciatura 
Auxiliar Axuda no Fogar  25 25 100 % Sin titulación específica 
Peón Conserxe 1 0 100 % Sin titulación específica 
Aparellador  1 0 100 % Diplomatura 
Oficial 1ª Xardineiro/a 1 0 100 % E.X.B., graduado escolar, FP1 ou 

equiv. 
Oficial 1ª  2 0 100 % E.X.B., graduado escolar, FP1 ou 

equiv. 
Peón    3 3 100 % Sin titulación específica 
Bibliotecario/a 1 0 100 % Licenciatura 
Monitor coordinador Polideportivo 1 0 100 % Sin titulación específica 
Operario Servicios 1 0 100 % E.X.B., graduado escolar, FP1 ou 

equiv. 
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Encargado/a Of.Turismo 1 0 100 % Diplomatura 
A.E.D.L. 1 1 100 % Licenciatura   
Educador/a Familiar (*) 1 1 100 % Diplomatura 
Aux.Adm. Serv. Sociais 1 1 100 % E.X.B., graduado escolar, FP1 ou 

equivalente 
Asist. Social  1 1 100 % Diplomatura 
Operario Grupo E Polideportivo 1 1 100 % Sin titulación específica 
Operario Grupo E Polideportivo 1 1 100 % Sin titulación específica 
Asistente Social 1 1 100 % Diplomatura 

(*) Condicionado á aprobación definitiva do catálogo de postos de traballo e a tramitación da modificación do 
contrato de traballo. 

A Comisión, por tres votos a favor do PSdG-PSOE, do BNG, e de ANOVA, e tres 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 transcrito. 
 
Antes de pasar o seguinte punto da orde do día, intervén o Sr. Rubido Ramonde e di: Perdón, 
quería facer unha pregunta. Aquí votouse unha orde e tomou posesión unha concelleira, e sen 
embargo antes non houbo votación. ¿Non sería o máis correcto que tomara posesión? Porque 
votamos cun concelleiro menos. 
 
A Sra. Secretaria pregunta: ¿La ratificación de la urgencia? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Si. 
 
A Sra. Secretaria di: Lo establece así expresamente el reglamento. El primer punto tiene que ser 
la ratificación de la urgencia. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: É que si non non pode haber pleno. 
 
O Sr. Alcalde di: O que non imos facer é un pleno extraordinario, facer o nomeamento e ao día 
seguinte facer outro pleno extraordinario.  
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Tería que estar aquí Marisa. 
 
A Sra. Secretaria di: Marisa ya no es concejala. 
 
O Sr. Alcalde di: Non, Marisa xa non é concelleira. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: É unha situación un pouco absurda, pero bueno, se é legal así. 
 
A Sra. Secretaria di: Es así. 
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O Sr. Alcalde di: É o que marca a lei. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Pero solo non participou na votación da ratificación da urxencia, 
nada máis. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Pero afecta a todo o Pleno. 
 
O Sr. Pérez Riola di: Para haber Pleno ten que haber votación. 
 
O Sr. Labraña Barrero di: Formalmente poden ter algunha dúbida, pero de feito non é así porque 
o resultado da votación había de ser o mesmo. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: En principio é normal que nos plantexemos a dúbida. Por lóxica. Hai 
unha indefensión. 
 
O Sr. Alcalde di: Se fose algún punto complicado… 
 
O Sr. Labraña Barrero di: Cando eu tomei posesión foi exactamente igual. 
 
O Sr. Alcalde di: Eu creo que temos que parar este debate.  
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Estou preguntando, nada máis. 
 
O Sr. Alcalde di: Isto é o que marca a lei. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Estoulle preguntando á Sra. Secretaria. 
 
O Sr. Alcalde di: Bueno, pois xa lle contestou. Isto é o que marca a lei e encima os puntos que 
hai ben se ve, na ratificación vostedes xa estiveron, incluso si votaran en contra… 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Imos aprendendo. 
 
O Sr. Alcalde di: A ver, por favor, polo menos cando un fale vostede intente respectar e estar 
caladiño. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Pídolle o mesmo a vostede. 
 
O Sr. Alcalde di: Perfectamente. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Antecedentes están nas actas. 
 
9. MOCIÓN DO GOBERNO MUNICIPAL DE CEDEIRA DIRIXIDA AO PLENO NA 
QUE SE INSTA Á REAL ACADEMIA GALEGA PARA QUE SE LLE DEDIQUE O DÍA 
DAS LETRAS GALEGAS DO ANO 2019 A RICARDO CARVALHO CALERO 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 6 de xuño de 
2018, que di: 
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<<Vista a moción de data 14.05.2018, que dí: 

“O goberno municipal de Cedeira, ao abeiro do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento 
de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, presenta ao Pleno da 
Corporación Municipal á moción relativa ao impulso de recoñecemento a Ricardo Carvalho 
Calero o día das letras galegas de 2019. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Vintesete anos despois do pasamento de Ricardo Carvalho Calero, son moitas as entidades 
culturais, veciñais, asociaciós e cidadáns que concordan unánimemente en que non poden 
quedar máis tempo no esquecemento e nunha inxustificada marxinación a figura de Carvalho 
Calero, que é a día de hoxe, unha das ausencias máis clamorosas no eido das conmemoraciós e 
homenaxes aos grandes referentes da cultura do país. Ricardo Carvalho Calero, pai lingüístico 
de varias xeneracións, foi vítima dun interesado esquecemento por manter a súa dignidade 
persoal e por entender que o noso idioma forma parte do sistema lingüístico do galego-
portugués, opinión diferente, pois, á oficial. Usando as súas palabras (1985) certas elites 
entenden que non deben realzar a personalidade dun disidente… Que nen como estudoso nen 
como pensador sobre os problemas culturais da nosa terra atinxo a altura. Semella que (en 
palabras de López Foxo pon en boca de Álvaro Cunqueiro)… na rúa Tabernas aínda non saben 
que Carballo forma parte da literatura galega dende 1931. 

Non son poucos os logros que avalan a súa persoa, pois foi o redactor do Anteproxecto de 
Estatuto de Galiza, fundador do Partido Galeguista, autor do primeiro romance escrito en galego 
despois da guerra A Gente da Barreira, membro da RAG, primeiro director do Colexio Fingoi 
cun proxecto galeguista innovador, primeiro catedrático da USC de lingua e literatura galega, 
autor da gramática máis popular e dunha monumental historia da literatura galega, o maior 
polígrafo de S.XX, pai do reintegracionismo e un gran referente da nosa identidade. Sen 
desmerecer a ninguén, entendemos que é tempo de que os grandes méritos do profesor Carvalho 
Calero sexan recoñecidos por unha academia na que ingresara o 17 de maio de 1958. 

Somos conscientes das numerosas peticións que recibe a Real Academia Galega para elixir o 
autor ou autora homenaxeada cada ano, e que as posibilidades son moitas dentro da riqueza da 
nosa literatura. Aínda así, creemos que é obriga do Concello de Cedeira persistir e seguir 
facendo camiño co fin de acadar o merecido recoñecemento para a obra e a persoa do insigne 
profesor R. Carvalho Calero. 

Por todo o exposto, que non é máis ca un breve resumo da prolífica traxectoria profesional e 
humana de R. Carvalho Calero, e co fin de non deixar no esquecemento o apoio e traballo de 
numerosos movementos, asociaciós, comisións… nestes pasados anos, o Goberno Municipal de 
Cedeira propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO: 

1. Instar á Real Academia Galega para que se lle dedique a Ricardo Carvalho Calero o Día 
das Letras Galegas do ano 2019. 
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A Comisión, por unanimidade dos seus membros presentes, 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 dos seus membros presentes, 
ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa nos termos nos que quedou 
transcrito. 
 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 17:37 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 
 
 


