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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN 
EN DATA DEZANOVE DE DECEMBRO 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 
 
INTERVENTORA: 
YOLANDA ARES BAO 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira (A Coruña), ás 20:00 horas do día 19 de decembro 
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 DATA 26.09.2018 E DA ACTA DE 
DATA 05.10.2018. 
 
De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe 
algunha obxección á acta da sesión realizada o 26.09.2018 e á acta do 05.10.2018. 
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A Presidencia somete a votación ordinaria a aprobación das actas dos plenos anteriores, 
correspondente ao ordinario de 26.09.2018 e ó extraordinario e urxente do 05.10.2018, 
resultando aprobadas por unanimidade dos concelleiros presentes. 
 
2. SOLICITUDE DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OCUPACIÓN DE 
TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 14 de 
decembro de 2018, que di: 
 
“Vista a Proposición da Alcaldía, de data 10 de decembro de 2018, que dí: 

 
“Vista a Orde Ministerial ditada polo Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo ( rexistro de 
saída  do Ministerio de data 28.09.84) en relación coa autorización ao concello de Cedeira da 
construción dunha ponte sobre o río Condomiñas, denominado “Ponte de la Plaza do Peixe”, 
ocupando 106,80 m2 da zona marítimo terrestre cos estribos da ponte e 180 m2 co voladizo , 
que, de acordo co previsto na cláusula 2, se outorga por un prazo de 45 anos iniciándose o 
cómputo  deste prazo o día seguinte da data de notificación ao peticionario  da presente orde.  

 
Considerando o previsto no RD 876/2014 de 10 de outubro do regulamento xeral de costas,en 
concreto no tocante ao réxime de revisión de concesións outorgadas con anterioridade á entrada 
en vigor da Lei 2/2013 de 29 de maio previsto na Disposición Transitoria Decimosexta, no seu 
apartado 1) que refire que en todo caso entenderase que as concesións vixentes antes do 29 de 
xullo de 1988 foron outorgadas por un prazo máximo de 30 años a contar desde esta data , sen 
prexuízo de que poidan ser prorrogadas de acordo co artigo 2 da Lei 2/2013 de 29 de maio.  
 
Considerando o previsto no art. 2 da Lei 2/2013 de protección e uso sostible do litoral e de 
modificación da lei 22/88 de 28 de xullo de costas que, no tocante á prórroga das concesións, 
refire no punto 2 que se poderá solicita-la prórroga da concesión dende a entrada en vigor da lei 
e en todo caso antes de que se extinga o prazo para o que foi concedida.  
 
Tendo en conta o exposto e por aplicación da referida D.T. 16ª , atopándose vixente a concesión 
outorgada a esta administración antes do 29 de xullo de 1988 debe entenderse que o prazo 
máximo da mesma é de 30 anos , é dicir xullo 2018, polo que tendo rematado o prazo de 
concesión así como tamén o prazo para solicitar prórroga do mesmo, debe de regularizarse a 
situación coa solicitude dunha  nova concesión administrativa de acordo coa documentación que 
xa obra en poder da Administración concedente e que non sufriu variacións.   
 
De acordo co previsto no art. 84.8 da Lei 22/88 de 28 de xullo, a administración local está 
exenta do pagamento do canon de ocupación. 
 
Polo exposto, propoño ao Pleno que se adopte o seguinte ACORDO:  
 
1.- Solicitar do Ministerio para a Transición Ecolóxica concesión administrativa de ocupación 
de terreos de dominio publico marítimo terrestre , ponte “Plaza do Peixe” que ocupa 106,80 m2 
da zona marítimo terrestre cos estribos da ponte e 180 m2 co voladizo no termo municipal de 
Cedeira. 
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2.- Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para a realización dos trámites necesarios en relación con 
este acordo.” 
 
A Comisión, por unanimidade dos seus membros, acorda ditaminar devandita proposición 
favorablemente e propoñer ao Pleno a súa aprobación.” 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, 
ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que 
quedou transcrito. 
 
3. DELEGACIÓN NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 
DE GALICIA DA COMPETENCIA MUNICIPAL DA CONVOCATORIA E 
DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA O ACCESO ÁS 
DIFERENTES CATEGORÍAS DO CORPO DE POLICÍA LOCAL E ÁS PRAZAS DE 
AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 14 de 
decembro de 2018, que di: 
 
“Vista a Proposición da Alcaldía, de data 11 de decembro de 2018, que dí:  
 
“O artigo 32.7 da Lei galega 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policías locais prevé a 
posibilidade de que a Xunta de Galicia asuma a convocatoria das prazas vacantes das diferentes 
categorías dos corpos de todas as Policías Locais de Galicia naqueles concellos que así o 
acorden mediante os oportunos convenios de colaboración. En desenvolvemento deste precepto, 
aprobouse o Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula a cooperación da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos 
membros dos corpos de Policía local, vixilantes municipais e auxiliares de policía local, que no 
seu artigo 2.2 establece que “a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia cos concellos mediante a asunción da convocatoria das prazas vacantes dos seus 
corpos de policía local, incluídas, de ser o caso, as de auxiliares de policía local ou dos postos 
de vixilantes municipais, de non existir no concello corpo de Policía local, requirirá a 
celebración do oportuno convenio a través da consellería competente en materia de seguridade”. 
O citado Decreto regula con detalle o contido necesario dos correspondentes convenios, 
completando así o marco normativo que permite a delegación polos concellos das súas 
competencias en materia de selección e formación do persoal da Policía Local.  
 
A centralización voluntaria das convocatorias de prazas do corpo de Policía Local é unha 
medida impulsada desde as Administracións Locais a través da FEGAMP e respaldada pola 
Xunta de Galicia,  reportando vantaxes moi relevantes, tanto para ás administracións como para 
os aspirantes. Desde a perspectiva municipal, suporá unha considerable redución da carga de 
traballo contribuíndo ao mesmo tempo a acadar unha asignación mais eficiente dos recursos 
públicos aproveitando as economías de escala. Por outra banda, esta medida tamén contribuirá a 
unha selección mais rigorosa, transparente e obxectiva, ao realizarse pola Academia Galega de 
Seguridade Pública (AGASP), órgano especializado en formar a este tipo de persoal. Así 
mesmo suporá unha importante mellora para os aspirantes a Policía Local, que terán que 
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presentarse soamente a unha convocatoria anual, elixindo por estrito orde de puntuación o 
concello no que queiran prestar servizo. Descártase así o efecto disuasorio detectado nalgunhas 
convocatorias nas que os aspirantes renunciaban a presentarse cando ó número de prazas 
ofertadas era moi reducido ou se referían a concellos mal comunicados. 
 
A Xunta de Galicia, coa finalidade de instrumentar a delegación polos concellos na 
Administración xeral da Comunidade Autónoma das competencias en materia de selección e 
formación do persoal da Policía Local, elaborou un convenio tipo que debe ser aprobado polo 
Pleno do concello. En virtude da delegación, a Administración xeral da Comunidade Autónoma 
asume durante o período ao que se estende a vixencia do convenio a convocatoria e 
desenvolvemento de todos os procesos selectivos para as prazas das diferentes categorías do 
corpo de Policía local e as prazas de auxiliares de policía local, segundo as necesidades de 
persoal que lle sexan comunicadas polo concello na forma e prazos establecidos no convenio e 
demais normativa de aplicación. 
 
Visto o borrador do convenio, así como o informe emitido pola Secretaría e Intervención 
municipais en data 10 de decembro de 2018, no uso das facultades que me confire a normativa 
vixente, propoño ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a 
competencia municipal da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o 
acceso ás diferentes categorías do corpo de Policía Local e ás prazas de auxiliares de Policía 
Local.  
 
SEGUNDO.- Aprobar o Convenio para a asunción pola Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para 
o acceso ás diferentes categorías do corpos de policía local e as prazas de auxiliares de policía 
local ou as prazas de vixilantes municipais transcrito como ANEXO. 
 
TERCEIRO.- Facultar ao Sr. Alcalde para que, como representante legal da Corporación, asine 
este Convenio e a súa documentación complementaria. 
  
CUARTO.- Remitir certificación do presente acordo á Dirección Xeral de Emerxencias e 
Interior e á Academia Galega de Seguridade Pública.  
 
Non obstante, o Pleno da Corporación acordará o que estime procedente. 

 
 
     ANEXO 
 
CONVENIO PARA A ASUNCIÓN POLA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 
DA CONVOCATORIA E DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS SELECTIVOS UNITARIOS PARA O ACCESO ÁS 
DIFERENTES CATEGORÍAS DO CORPOS DE POLICÍA LOCAL E AS PRAZAS DE AUXILIARES DE POLICÍA 
LOCAL OU AS PRAZAS DE VIXILANTES MUNICIPAIS.  
 

Santiago de Compostela, ….. de .... de .... 
 

REUNIDOS 
 
DUNHA PARTE, D. Alfonso Rueda Valenzuela, Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
da Xunta de Galicia e Presidente do Consello Reitor da Academia Galega de Seguridade Pública, actuando en nome e 
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representación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia en virtude das competencias que ten atribuídas no 
artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa presidencia, no Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que 
establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, no artigo 8 
da Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Academia Galega de Seguridade Pública e no artigo 2.2. do Decreto 115/2017, do 17 de 
novembro, polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na 
selección dos membros dos corpos de Policía local, vixilantes municipais e auxiliares de policía local 
 
DOUTRA, D. Pablo Diego Moreda Gil, titular da Alcaldía-Presidencia do Concello de Cedeira (A Coruña), actuando en nome e 
representación deste en virtude das competencias que ten atribuídas pola Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime 
local, e pola Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, e facultado para a sinatura deste convenio polo Pleno 
do Concello, segundo acordo adoptado na sesión de .............., en cumprimento do previsto no artigo 22.1.p) en relación co 47.2.h) 
da Lei 7/1985, do 2 de abril. 
 
Recoñecéndose ambas as dúas partes con capacidade e representación legal suficiente para o outorgamento deste convenio, 
 

EXPOÑEN: 
 
I.- A Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, establece no seu artigo 32.7 que “a Xunta de Galicia poderá 
asumir a convocatoria das prazas vacantes e, de ser o caso, a formación e o período de prácticas naqueles concellos que así o 
acorden mediante os oportunos convenios de colaboración”. 
 
En desenvolvemento desta previsión, o artigo 2.2 do Decreto 115/2017 establece que “a cooperación da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos mediante a asunción da convocatoria das prazas vacantes dos seus corpos de 
policía local, incluídas, de ser o caso, as de auxiliares de policía local ou dos postos de vixilantes municipais, de non existir no 
concello corpo de Policía local, requirirá a celebración do oportuno convenio a través da consellería competente en materia de 
seguridade”. 
 
II.- Dentro do devandito marco regulador, a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da súa 
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Academia Galega de Seguridade Pública, 
desexa cooperar activamente cos concellos de Galicia que dispoñen de corpo de Policía local e das prazas de auxiliares de policía 
local ou de vixilantes municipais, mediante a asunción da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso ás 
diferentes categorías dos devanditos corpos e prazas de auxiliares de policía local e de vixilantes municipais. 
 
III.- Mediante acordo do Pleno de data ....., adoptado en cumprimento do previsto no artigo 22.1.p) en relación co 47.2.h) da Lei 
7/1985, do 2 de abril, o Concello de Cedeira delega na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias 
relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso ás diferentes categorías de seu corpo de Policía 
local e as prazas de auxiliares de policía local, por todo o tempo de vixencia do presente convenio. 
 
Para instrumentar esta delegación, e de acordo co previsto no artigo 2.3 do Decreto 115/2017, do 17 de novembro, e na lexislación 
de réxime xurídico do sector público e de réxime local, ambas as dúas partes acordan as seguintes 
 

CLÁUSULAS: 
 
PRIMEIRA: Obxecto. 
 
1. Este convenio ten por obxecto instrumentar a delegación polo Concello de Cedeira na Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia das competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso ás 
diferentes categorías do seu corpo de policía local e as prazas de auxiliares de policía local. 
 
2. En virtude da devandita delegación, a Administración xeral da Comunidade Autónoma asume durante o período ao que se estende 
a vixencia deste convenio a convocatoria e desenvolvemento de todos os procesos selectivos para as prazas das diferentes categorías 
do seu corpo de Policía local e as prazas de auxiliares de policía local, segundo as necesidades de persoal que lle sexan comunicadas 
polo concello na forma e prazos establecidos no presente convenio e demais normativa de aplicación 
 
3. Para o ano 2018 a delegación realizada polo concello é aceptada pola Administración xeral da Comunidade Autónoma en relación 
cos procesos selectivos para o acceso mediante o sistema de quenda libre á categoría de policía e as prazas de auxiliares de policía 
local, de acordo coa previsión recollida na alínea a) da disposición adicional única do Decreto 115/2017, do 17 de novembro. 
 
No momento en que a previsión recollida na alínea b) da devandita disposición adicional única se desenvolva para as demais 
categorías e sistemas de acceso aos corpos de policía local, a delegación realizada polo concello, de ser o caso, con esas outras 
categorías e sistemas de acceso, é aceptada e producirá plenos efectos, sen precisar novo acordo plenario, debendo o concello 
comunicar, nos prazos establecidos no Decreto 115/2017, as novas prazas a convocar. 
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Entrementres non se leve a cabo o referido desenvolvemento, o concello poderá convocar e desenvolver os procesos selectivos das 
categorías e sistemas de acceso aos que se refire o parágrafo anterior, coa obriga de reservar praza, dentro dos prazos establecidos, 
nos cursos selectivos de formación ou capacitación para as persoas que resulten aprobadas ou obteñan praza. 
 
SEGUNDA: Comunicación á Academia Galega de Seguridade Pública das prazas concretas a convocar e prazo para efectuar a 
devandita comunicación. 
 
1. O concello, no momento da sinatura do convenio ou ben nun momento posterior e, en todo caso, antes dos prazos que a 
continuación se indican, deberá comunicar á Academia Galega de Seguridade Pública, no modelo que se recolle no Anexo I, o 
número, a denominación e as características das prazas que se terán que convocar para o seu corpo de policía local, incluídas, de ser 
o caso, as de auxiliares de policía local, con determinación expresa da escala e categoría a que pertenzan, indicando o grupo de 
titulación que corresponda, o nivel dos postos e as condicións ou requisitos necesarios para o desempeño de cada un deles, así como 
o sistema de acceso aplicable. 
 
2. A comunicación deberá ir acompañada dunha certificación da persoa titular da secretaría do concello na cal se acredite o 
cumprimento de todos os requisitos legalmente esixidos para a convocatoria das prazas, segundo o modelo que se recolle no Anexo 
II deste convenio. 
 
3. Os prazos para efectuar a devandita comunicación son os seguintes: 
 
a) Excepcionalmente para o ano 2018: 
 
- Ata o final do mes de marzo, para o acceso, mediante o sistema de quenda libre, á categoría de policía 
 
- Ata o final do mes de febreiro, para os prazas de auxiliares de policía local. 
 
b) A partir do ano 2019: 
 
- Antes de que remate o mes de xaneiro de cada ano, para o acceso, mediante o sistema de quenda libre, á categoría de policía ou 
para o resto de categorías e sistemas dos corpos de policía local cuxos procesos selectivos unitarios estean habilitados conforme a 
previsión do apartado b) da disposición adicional única do Decreto 115/2017, do 17 de novembro. 
 
- Antes de que remate cada ano natural para as prazas de auxiliares de policía local 
 
TERCEIRA: Alcance da delegación. 
 
1. A delegación obxecto deste convenio comprende: 
 
a) A aprobación e publicación das convocatorias dos procesos selectivos coas súas bases, así como a aprobación, notificación e 
publicación de todos os demais actos e resolucións administrativas que dean cobertura xurídica ao desenvolvemento daqueles. 
 
b) O nomeamento e coordinación dos órganos de selección, incluído o aboamento de todos os gastos derivados da súa actuación. 
 
c) A recepción das solicitudes de participación e o cobro das correspondentes taxas. 
 
d) A xestión íntegra da operativa precisa para o desenvolvemento material dos procesos selectivos. 
 
e) A cualificación das probas selectivas e a aplicación dos correspondentes baremos de méritos. 
 
f) Se o convenio incluíse a selección do persoal auxiliar de policía local, a xestión das correspondentes listas selectivas nos termos 
establecidos polo artigo 19 do Decreto 115/2017, do 17 de novembro. 
 
g) Todas as demais xestións relacionadas coa convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos, coa excepción que se sinala 
no número seguinte. 
 
h) A organización dos correspondentes cursos selectivos de formación ou capacitación. 
 
2. Exceptúanse da delegación as competencias relativas ao nomeamento como persoal funcionario en prácticas, ou, de ser o caso, 
como persoal funcionario de carreira, e a contratación como persoal auxiliar de policía local das persoas aprobadas ou que obtivesen 
praza nos procesos selectivos. 
 
CUARTA: Obrigas da Administración xeral da Comunidade Autónoma. 
 
1. A Administración xeral da Comunidade Autónoma obrígase a aprobar e publicar as convocatorias dos procesos selectivos para o 
acceso ás categorías do corpo de Policía local comprendidas neste convenio e as prazas de persoal auxiliar de policía local sempre 
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que as prazas comunicadas para a correspondente categoría e sistema de acceso polos concellos cos cales estean en vigor os 
preceptivos convenios alcancen o número mínimo total de: 
 
– Dez, no caso do acceso á categoría de policía polo sistema de quenda libre e aos postos de persoal auxiliar de policía local. 
 
– Cinco, en todos os demais casos 
 
Para a determinación dese número mínimo sumaranse todas as prazas comunicadas antes de que remate o mes de xaneiro de cada 
ano, ou antes de que remate o ano natural no caso do persoal auxiliar de policía local, salvo o disposto nas cláusulas segunda e 
décima terceira. 
 
Malia o anterior, a Administración xeral da Comunidade Autónoma resérvase a posibilidade de convocar procesos selectivos 
unitarios para un número de prazas inferior ao sinalado no parágrafo anterior, nos termos sinalados polos artigos 4.1 e 18.1 do 
Decreto 115/2017, do 17 de novembro. 
 
2. No suposto de non se convocar un proceso selectivo unitario por non se acadar o número mínimo de prazas previsto no número 
anterior, a consellería competente en materia de seguridade porá inmediatamente en coñecemento do concello dita circunstancia. 
Este poderá optar entre desenvolver por si mesmo o proceso selectivo ou volver comunicar as prazas para o seguinte ano, sempre 
que o permita o prazo de execución da correspondente oferta de emprego público. 
 
3. No caso de que o obxecto do convenio comprenda a selección de persoal auxiliar de policía local, a Administración xeral da 
Comunidade Autónoma obrígase tamén a seleccionar, a través da lista prevista no artigo 19 do Decreto 115/2017, do 17 de 
novembro, ás persoas precisas para a cobertura das necesidades sobrevidas desta clase de persoal que se comuniquen polo concello 
no modelo que se estableza para o efecto, sempre que na devandita lista existan persoas aptas para a cobertura das prazas ás que se 
refira a comunicación. 
 
QUINTA: Obrigas do concello. 
 
En virtude deste convenio, o concello asume as seguintes obrigas: 
 
a) Comunicar á Academia Galega de Seguridade Pública, na forma e dentro do prazo que se sinala na cláusula segunda, o número, a 
denominación e as características das prazas que se terán que convocar para o seu corpo de Policía local, incluídas, de ser o caso, as 
de auxiliares de policía local que se terán que convocar, con determinación expresa da escala e categoría a que pertenzan, indicando 
o grupo de titulación que corresponda, o nivel dos postos e as condicións ou requisitos necesarios para o desempeño de cada un 
deles, así como o sistema de acceso aplicable. 
 
b) Nomear como persoal funcionario en prácticas, ou, de ser o caso, como persoal funcionario de carreira, ás persoas aprobadas ou 
que obtiveron praza nos procesos selectivos ou contratar como persoal auxiliar de policía local ás persoas seleccionadas pola 
Administración xeral da Comunidade Autónoma, logo de verificar que teñen superado o preceptivo curso de formación. 
 
c) Comunicar inmediatamente á Dirección da Academia Galega de Seguridade Pública a toma de posesión ou a contratación das 
persoas mencionadas na alínea anterior. 
 
d) Efectuar os trámites internos necesarios, nos prazos que fixe a Academia Galega de Seguridade Pública, para a incorporación 
efectiva aos cursos selectivos de formación ou capacitación das persoas aspirantes que superasen o proceso selectivo. 
 
e) Subministrar á consellería competente en materia de seguridade e a Academia Galega de Seguridade Pública toda a información 
que estas necesiten e demanden consonte o previsto polo Decreto 115/2017, do 17 de novembro, para o cumprimento das obrigas 
que derivan do presente convenio. 
 
SEXTA: Financiamento dos procesos selectivos. 
 
1. A Administración xeral da Comunidade Autónoma asume o financiamento de todos os gastos derivados da xestión e 
desenvolvemento dos procesos selectivos obxecto deste convenio, con cargo aos recursos consignados nos orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma. 
 
2. A Administración xeral da Comunidade Autónoma percibirá os ingresos derivados das taxas que se establezan pola participación 
nos procesos selectivos, de acordo co establecido na lexislación de taxas da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
SÉTIMA: Comisión de seguimento. 
 
1. Este convenio será administrado por unha comisión de seguimento composta por dúas persoas designadas por cada parte, que 
adoptará os acordos por unanimidade. 
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2. A comisión de seguimento, de acordo co establecido no artigo 49.1.f) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do 
sector público, é o instrumento para o seguimento, vixilancia e control do convenio e dos compromisos adquiridos polos asinantes, e 
exercera as súas funcións de acordo co establecido nos artigos 51.c) e 52.3 daquela. 
 
3. A Administración xeral da Comunidade Autónoma e o concello comprométense a resolver por mutuo acordo, no seo da comisión 
de seguimento, cantas diferenzas resulten da interpretación e cumprimento deste convenio, sen prexuízo da competencia da orde 
xurisdicional contencioso-administrativa para o coñecemento de todas as cuestións e litixios que puidesen xurdir. 
 
OITAVA: Vixencia. 
 
1.- Este convenio ten vixencia dende a data da súa sinatura ata un máximo de catro anos de duración. 
 
2.- Con anterioridade á súa finalización, o convenio poderá ser prorrogado, previo acordo escrito das partes, ata completar un 
período adicional da mesma duración. 
 
3.- A finalización da vixencia do convenio non afectará ao desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios convocados ao abeiro 
do mesmo. 
 
NOVENA: Causas de resolución. 
 
1. De conformidade co establecido no artigo 51.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, son causas de resolución deste convenio: 
 
a) A renuncia de calquera das partes, formulada por escrito cun mes de antelación a data na que desexe a finalización do mesmo. 
 
b) O incumprimento das cláusulas do mesmo. 
 
c) O mutuo acordo das partes. 
 
2. A resolución do convenio non afectará ao desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios convocados ao abeiro do mesmo. 
 
DÉCIMA: Modificacións. 
 
As modificacións deste convenio formalizaranse mediante addenda, cos mesmos requisitos e condicións que se esixen para a 
aprobación do mesmo. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA: Publicidade. 
 
1. En cumprimento do disposto na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno de Galicia, e no Decreto 126/2006, 
do 20 de xullo, polo que se regula o Rexistro de Convenios da Xunta de Galicia, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza remitirá os datos necesarios para a publicidade do convenio e informará na páxina web oficial 
da devandita subscrición cos seguintes datos básicos: 
 
a) Identificación das partes que interveñen. 
 
b) Importe do financiamento. 
 
c) Data da sinatura 
 
d) Finalidade. 
 
e) Período de vixencia. 
 
2. A sinatura do convenio implica a autorización expresa para o tratamento necesario dos datos e publicidade referida no número 
anterior. As partes asinantes do convenio manifestan o seu consentimento para que os datos persoais que constan neste convenio, así 
coma o resto das especificacións que contén, poidan ser publicados no Portal da Transparencia e Goberno Aberto da Xunta de 
Galicia. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: Natureza e réxime xurídico. 
 
1. Este convenio ten natureza administrativa e rexerase polo establecido na Lei 40/2015, do 1 de outubro, quedando excluído do 
ámbito de aplicación da 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 y 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, en 
virtude do establecido no artigo 6.1 desta. 
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2. As discrepancias que xurdan pola aplicación deste convenio serán resoltas pola comisión de seguimento prevista na cláusula 
sétima. De persistir as mesmas resolverá a persoa titular da consellería competente en materia de seguridade e a Xunta de Goberno 
local do concello, no ámbito das respectivas competencias, poñendo fin á vía administrativa. 
 
Este convenio obriga ao cumprimento do expresamente pactado, someténdose ambas as dúas partes ao acordado en todas as 
estipulacións, e como proba de conformidade asínase, por duplicado, no lugar e data arriba indicados.” 
O Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas 

e Xustiza e Presidente do Consello Reitor da Academia Galega de 
Seguridade Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alfonso Rueda Valenzuela 

O Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Diego Moreda Gil 
 
A Comisión, por unanimidade dos seus membros, acorda ditaminar devandita proposición 
favorablemente e propoñer ao Pleno a súa aprobación.” 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes, e polo 
tanto, polo voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros da Corporación, 
ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que 
quedou transcrito. 
 
4. ACORDO DE ADHESIÓN Á REDE DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA E 
DESIGNACIÓN DA REPRESENTACIÓN POLÍTICA E TÉCNICA PARA A MESMA 
 
O Sr. Labraña Barrero di: Bueno, vou a actuar eu, xa que fun eu quen presentou, a través do 
servizo de normalización lingüística, esta proposta. Dicir previamente que dende este equipo de 
goberno ven sendo unha constante preocupación polo estado da lingua, polo tanto, a necesidade 
de intervir positivamente en accións que poidan reverter esta situación no camiño dunha 
dignificación e normalización necesarias. Entón, nesta liña que se empuxa dende o servizo de 
normalización lingüística, a creación do propio servizo xa é unha acción que define claramente 
esta intencionalidade, por parte do equipo de goberno acórdase ou proponse a adhesión a esta 
rede de dinamización lingüística, que está vencellada á Secretaría Xeral de Política Lingüística, 
e neste concello o servizo de normalización está vencellado tamén á Consellería de Ensino con 
certa normalidade.  
 
Dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 14 de decembro de 2018, 
que di: 

 
“Vista a proposición da Alcaldía, de data 19 de novembro de 2018, que dí:  
 
“Desde o Servizo de Normalización Lingüística do Concello trasládase a conveniencia da 
adhesión do Concello de Cedeira á Rede de Dinamización Lingüística, creada pola Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria a través da Secretaría de Política Lingüística, que 
constitúe unha asociación voluntaria que busca congregar ás entidades con competencia na 
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promoción do uso da lingua galega e que pretende coordinar e dar soporte ás entidades 
dinamizadoras de ámbito local. 
 
 De acordo coa normativa en materia de lingua galega, as entidades locais galegas teñen 
atribuída competencia en materia de normalización lingüística, sendo responsabilidade da 
administración municipal garantir o uso normal do galego, potenciar o seu emprego e prestixio 
e dispor os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. Así, mediante Providencia da 
Alcaldía de data 30.10.2018 iniciouse o procedemento para a adhesión do Concello á Rede de 
Dinamización Lingüística. 
 
Visto o informe emitido pola Secretaría e Intervención municipais asinado en data 7 e 9 de 
novembro de 2018 respectivamente, 
 
Visto o establecido nos artigos 5 e 14 da Orde do 14 de setembro de 2010, pola que se crea a 
Rede de Dinamización Lingüística, en canto á designación por cada entidade adherida dunha 
persoa representante pertencente aos seus órganos de goberno para se incorporar ao consello de 
membros da Rede e unha persoa responsable técnica, así como os correspondentes suplentes, 
como interlocutoras da entidade ante a Rede, 
 
En base ao exposto, no uso das facultades que me confire a normativa vixente,  propoño ao 
Pleno  a adopción do seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.-  A ADHESIÓN do Concello de Cedeira á Rede de Dinamización Lingüística, 
creada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a través da Secretaría de 
Política Lingüística, aceptando expresamente os requisitos establecidos na  Orde do 14 de 
setembro de 2010, pola que se crea a Rede de Dinamización Lingüística. 
 
SEGUNDO.- Nomear en representación política: 
Titular: Robustiano Labraña Barrero 
Suplente: María Xosé Rodríguez Pérez 
Nomear en representación técnica: 
Titular: David Rodríguez Lorenzo 
Suplente: Enrique Vázquez Martínez 

 
TERCEIRO.- Remitir certificación do presente acordo xunto co modelo normalizado de 
formalización da solicitude de adhesión á Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria. 

 
Non obstante, o Pleno da Corporación acordará o que estime procedente.” 

 
A Comisión, por unanimidade dos seus membros, acorda ditaminar devandita proposición 
favorablemente e propoñer ao Pleno a súa aprobación.” 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes, e polo 
tanto, polo voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros da Corporación, 
ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que 
quedou transcrito. 
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5. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS REX 5-2018 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 14 de 
decembro de 2018, que di: 

 
“Vista a Proposición da Alcaldía de data 20 de novembro de 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 de data 20 de novembro de 
2018. 
 
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 47 rexistros e un importe total de SETE MIL TRESCENTOS SESENTA E TRES 
EUROS CON VINTEÚN CÉNTIMOS DE EURO (7.373,21€) nos termos que se detallan a 
continuación: 
 

Nº REX. DATA FRA. TEXTO EXPLICATIVO PRG EC IMPORTE 

F/2018/1298 27/11/2017 

CINE SEMANA 39 - 2017 0000057656 
AUDITORIO DEL CENTRO SOCIO 
CULTURAL 100 METROS 100.00 % 
84.00 334 20900 1,68 € 

F/2018/1352 27/11/2017 

CINE SEMANA 40 - 2017 0000057656 
AUDITORIO DEL CENTRO SOCIO 
CULTURAL BALLERINA 27.63 % 
174.00 334 20900 0,96 € 

F/2018/1353 27/11/2017 

CINE SEMANA 38 - 2017 0000057656 
AUDITORIO DEL CENTRO SOCIO 
CULTURAL CIEN AÐOS DE PERDON 
100.00 % 108.00 334 20900 2,17 € 

F/2018/1391 06/08/2017 

Importe por peaje de acceso ( 8.168kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días 
) 165 22100 202,74 € 
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F/2018/1418 26/06/2017 

POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2017 - 
31/05/2017 CUPS 
ES0022000009091154CT1P 165 22100 296,38 € 

F/2018/1419 09/06/2017 

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 
03/05/2017 - 02/06/2017  CUPS 
ES0022000007465333BA1P 3232 22100 267,00 € 

F/2018/1420 28/06/2017 

POTENCIA ELEC. MODO 1 04/04/2017 - 
01/06/2017 CUPS 
ES0022000004989265LT1 165 22100 257,11 € 

F/2018/1422 09/06/2017 

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 
03/05/2017 - 01/06/2017 CUPS 
ES0022000007225725ND1P 341 22100 1.401,49 € 

F/2018/1491 28/09/2017 

Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (38/365) días 
) 920 22100 38,22 € 

F/2018/1493 10/12/2017 

Importe por peaje de acceso estimado ( 
.293kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(31/365) días ) 165 22100 2,25 € 

F/2018/1494 13/12/2017 

Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días 
) 3232 22100 44,49 € 

F/2018/1495 18/12/2017 

Importe por peaje de acceso ( 4.4kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días 
) 3232 22100 21,78 € 

F/2018/1496 24/09/2017 

Importe por peaje de acceso ( 2.2kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días 
) 135 22100 14,12 € 

F/2018/1497 24/09/2017 
Importe por peaje de acceso ( .293kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (2/365) días ) 165 22100 0,94 € 

F/2018/1498 29/10/2017 

Importe por peaje de acceso ( 3.81kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días 
) 3231 22100 57,08 € 

F/2018/1499 06/12/2017 

Importe por peaje de acceso ( 1.665kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días 
) 165 22100 74,08 € 

F/2018/1500 29/10/2017 

Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días 
) 920 22100 30,70 € 

F/2018/1501 29/10/2017 

Importe por peaje de acceso ( 1.72kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días 
) 165 22100 96,46 € 

F/2018/1502 10/12/2017 

Importe por peaje de acceso ( 4.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (45/365) días 
) 920 22200 31,81 € 

F/2018/1503 10/12/2017 

Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días 
) 165 22100 107,28 € 

F/2018/1504 28/09/2017 

Importe por peaje de acceso ( 1.72kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días 
) 165 22100 69,49 € 

F/2018/1505 29/10/2017 

Importe por peaje de acceso ( 2.3kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días 
) 920 22100 13,52 € 

F/2018/1506 29/10/2017 

Importe por peaje de acceso ( 3.45kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días 
) 920 22100 12,58 € 

F/2018/1507 06/12/2017 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días 
) 165 22100 44,89 € 
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F/2018/1508 06/12/2017 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días 
) 165 22100 41,73 € 

F/2018/1509 13/12/2017 

Importe por peaje de acceso ( 4.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días 
) 920 22100 18,17 € 

F/2018/1510 13/12/2017 

Importe por peaje de acceso ( 1.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días 
) 3232 22100 59,31 € 

F/2018/1511 06/12/2017 

Importe por peaje de acceso ( 6.075kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días 
) 165 22100 217,29 € 

F/2018/1512 06/12/2017 

Importe por peaje de acceso ( .293kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (24/365) días 
) 165 22100 13,56 € 

F/2018/1513 06/12/2017 

Importe por peaje de acceso ( 2.3kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (35/365) días 
) 920 22100 12,11 € 

F/2018/1514 06/12/2017 

Importe por peaje de acceso ( 3.19kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días 
) 165 22100 146,22 € 

F/2018/1515 10/12/2017 
Importe por peaje de acceso ( 1.92kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días 165 22100 100,68 € 

F/2018/1516 10/12/2017 

Importe por peaje de acceso ( 2.933kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días 
) 165 22100 24,72 € 

F/2018/1517 10/12/2017 

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

F/2018/1518 10/12/2017 

Importe por peaje de acceso estimado ( 
1.466kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(31/365) días ) 165 22100 7,21 € 

F/2018/1519 10/12/2017 
Importe por peaje de acceso ( 1.15kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días 165 22100 24,62 € 

F/2018/1732 09/08/2016 

CONSUMO ELECTRICIDAD 12/08/2016 
- 17/08/2016 FIESTAS CUPS 
ES0022000008971988JC1P 165 22100 247,98 € 

F/2018/1733 09/08/2016 

CONSUMO ELECTRICIDAD 12/08/2016 
- 17/08/2016FIESTASCUPS 
ES0022000008974196VC1P 165 22100 247,98 € 

F/2018/1734 09/08/2016 

CONSUMO ELECTRICIDAD 12/08/2016 
- 17/08/2016 FESTAS CUPS 
ES0022000008974932AC1P 165 22100 247,98 € 

F/2018/1735 09/08/2016 

CONSUMO ELECTRICIDAD 12/08/2016 
- 17/08/2016 FESTAS CUPS 
ES0022000008973460PC1P 165 22100 247,98 € 

F/2018/1736 09/08/2016 

CONSUMO ELECTRICIDAD 12/08/2016 
- 17/08/2016 CUPS 
ES0022000008971989JK1P 165 22100 112,40 € 

F/2018/1737 09/08/2016 

CONSUMO ELECTRICIDAD 12/08/2016 
- 17/08/2016 FESTAS CUPS 
ES0022000008972725EK1P 165 22100 112,40 € 
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F/2018/1738 22/02/2017 

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 
03/12/2016 - 01/02/2017  CUPS 
ES0022000009091154CT1P 165 22100 1.176,43 € 

F/2018/1740 08/09/2016 

POTENCIA ELEC. MODO 1 03/08/2016 - 
01/09/2016CUPS 
ES0022000004989265LT1 165 22100 169,29 € 

F/2018/1756 30/10/2017 

Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (17/365) días 
) / Importe por margen de comercializació 165 22100 152,33 € 

F/2018/2043 17/07/2018 
BARANDILLA, CANDELEROS 
MAQUINA EXERC- ELECTRODOS 450 22799 688,13 € 

F/2018/2889 02/01/2017 SUSCRIPCION DIARIO DE FERROL 3321 22001 210,33 € 
    TOTAL 7.373,21 € 
 
A Comisión, por catro votos a favor do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un) e de ANOVA (un) e 
tres abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao 
Pleno a súa aprobación.” 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete votos a favor do PSdG-PSOE (tres), do BNG 
(dous) e de ANOVA (dous) e seis abstencións do PP, ACORDA: APROBAR o ditame da 
Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que quedou transcrito. 
 
6. RATIFICACIÓN PLENARIA DO DECRETO 510/2018 - APROBACIÓN PROXECTO 
TÉCNICO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 14 de 
decembro de 2018, que di: 
 
“Vista a Proposta da Alcaldía de data 2 de novembro de 2018, que dí: 
 
“Con data 31.10.2018 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 510/2018 que se transcribe a 
continuación, da cal se solicita a súa ratificación polo Pleno da Corporación: 

 
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 
Mediante o acordo plenario de data 05.07.2018 foi aprobado o Convenio de colaboración entre 
o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o Concello de Cedeira para a 
ampliación e reforma da Escola infantil do Concello de Cedeira, integrada na rede de escolas 
infantís xestionadas polo Consorcio. 
 
No citado acordo o Concello comprometeuse á aprobación do proxecto básico e de execución 
para a ampliación e reforma da escola infantil. 
 
Con data 09.10.2017 (R.E. 5149) a arquitecta D.ª M.C.L.A. (PROYFE, S.L.) presentou un 
exemplar visado do proxecto básico e de execución denominado “Adecuación e ampliación da 
Escola Infantil -A Galiña Azul- en Cedeira”, redactado en setembro de 2017. 
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Consta no expediente a autorización da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio, Servizo de Urbanismo da Xefatura Territorial da Coruña (expte. A-2017/208). 
 
Consta así mesmo no expediente o informe de supervisión de Centros de Servizos Sociais 
emitido polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar de data 31.08.2018. 
 
Con data 30.10.2018 o arquitecto municipal emitiu un informe técnico favorable. 
 
Por todo isto e para os efectos de dar cumprimento ao Convenio asinado co Consorcio Galego 
de Servizos de Igualdade e Benestar, RESOLVO: 
 
1.- Aprobar o proxecto básico e de execución denominado “Adecuación e ampliación da Escola 
Infantil -A Galiña Azul- en Cedeira” redactado pola arquitecta D.ª M.C.L.A. (PROYFE, S.L.) 
en setembro de 2017 e presentado no Concello con data 09.10.2017. 
 
2.- 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 catro votos a favor do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un) e de ANOVA (un) e 
tres abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao 
Pleno a ratificación da Resolución de Alcaldía núm. 510/2018.” 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, 
ACORDA: RATIFICAR a Resolución de Alcaldía núm. 510/2018. 
 
7. RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 509/2018 DE 30.10.2018 – DETERMINACIÓN 
DOS DÍAS FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2019 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 14 de 
decembro de 2018, que di: 
 
“Vista a Proposta da Alcaldía de data 31 de outubro de 2018, que dí: 
 
“Con data 30.10.2018 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 509/2018 que se transcribe a 
continuación, da cal se solicita a súa ratificación polo Pleno da Corporación: 
 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Asunto: DETERMINACIÓN DOS DÍAS FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2019 

Con data 17.10.2018 (rex. de entrada núm. 4414) recibiuse un escrito da Xefatura Territorial da 
Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria, no cal se comunica o calendario 
laboral para o ano 2019 na Comunidade Autónoma de Galicia; e así mesmo se solicita o envío 
da proposta do pleno ou órgano competente na que consten as datas concretas dos dous días de 
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festa de carácter retribuído e non recuperable no ámbito deste termo municipal para o vindeiro 
ano 2019. 

É competencia do Pleno o coñecemento ou aprobación destes días de festa, e a vindeira sesión 
realizarase o día 28 de novembro, polo que co fin de remitir no prazo establecido o acordo ao 
órgano competente da Comunicade Autónoma, se procede a fixar os citados días de forma 
provisional nesta resolución, que deberá ser ratificada no vindeiro Pleno ordinario. 

Por todo o exposto, RESOLVO:  

1.- Fixar como días de festa de carácter retribuído e non recuperable no ámbito deste termo 
municipal para o vindeiro ano 2019 os seguintes:  

  - 13 de xuño: San Antonio 

  - 26 de xullo: Santa Ana 

2.- Dar traslado do presente acordo ao Subdirección Xeral de Relacións Laborais da Xefatura 
Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

3.- Elevar o presente acordo ao Pleno da Corporación para a súa ratificación, na primeira 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 unanimidade, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e 
propoñer ao Pleno a ratificación da Resolución de Alcaldía núm. 509/2018.” 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, 
ACORDA: RATIFICAR a Resolución de Alcaldía núm. 509/2018. 
 
8. MOCIÓN A ÁRBORE DE GERNIKA  
 
O Sr. Labraña Barrero di: Dende que entramos no concello, aínda que a Asociación Memoria 
Histórica Democrática de Ferrol viña organizando unha serie de actos coincidindo co día da 
República en recordo das vítimas da represión franquista, desde que entramos na última 
lexislatura, eu asumín dalgunha maneira o enlace entre esta asociación e o propio concello para 
que os actos tiveran unha compoñente un pouco máis formal. Como suxerencia de esta 
asociación de Ferrol, falaban da posibilidade de solicitarlle á Batzar Nagusiak de Biscaia un 
retoño da árbore de Gernika para poder plantalo aquí, por esa carga simbólica que esta árbore 
ten, en canto a un elemento de reconciliación e de conexión entre as comunidades vasca e 
galega que non é necesario recordar as boas relacións que pode haber entre as comunidades 
autónomas e, neste sentido, pois xurde e presento eu esta moción. Máis que nada, porque aínda 
que as propias Xuntas Xerais dicían que abondaba cunha decisión da Xunta de Goberno ou do 
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propio Alcalde, parecíanos que era máis interesante compartila no Pleno, por darlle unha 
calidade de asumir por toda a sociedade cedeiresa.  
 
Dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 14 de decembro de 2018, 
que di: 
 
“Vista a moción presentada polo Concelleiro D. Robustiano Labraña Barrero, en data 3 de 
outubro de 2018, que dí: 

“A Asociación Memoria Histórica Democrática de Ferrol e o Concello de Cedeira veñen 
desenvolvendo desde o ano 2010 unha serie de actividades para avanzar no obxectivo de 
procurar a verdade, a xustiza e a reparación para mulleres e homes -de moi diversas ideoloxías e 
principios- que pagaron coa súa vida ou coa súa liberdade a defensa dos ideais de democracia, 
liberdade e igualdade -que hoxe nos parecen irrenunciables- cando estes estaban en perigo.  

Consonte isto, a asociación propón que se fagan xestións dirixidas a plantar no noso concello un 
fillo da Árbore de Gernika, non só polo simbolismo que encerra, senón tamén por reforzar a 
irmandade entre as comunidades vasca e galega. 

Postos en contacto con D. Iñigo Camino, secretario da presidenta das Batzar Nagusiak (‘xuntas 
xerais’) de Biscaia, Ana Otadui, manifestámoslle o interese do concello de Cedeira nesta 
proposta da Asociación Memoria Histórica Democrática de Ferrol, enumerándolle as razóns que 
nos impulsan a promover esta iniciativa: 

- Neste concello a represión franquista cebouse dun xeito especialmente dramático. Malia ser un 
municipio de pequena entidade, téñense constatadas preto de 100 persoas represaliadas de 
diferentes formas: paseadas, fusiladas, desaparecidas, encarceradas… ao que hai que engadir as 
consabidas apropiacións indebidas dos seus bens. 

- Cómpre destacar que o último alcalde republicano e toda a súa corporación -formada 
maioritariamente por xente humilde- foron fusilados no Castelo de San Felipe, en Ferrol, o 18 
de decembro de 1936, despois dun sumarísimo consello de guerra do que xa se poden supoñer 
as garantías. 

- No período que vai de 1936 a 1939 creouse na contorna da praia de Cedeira un campo de 
concentración provisional no que foron recluídas máis de 200 persoas, principalmente 
procedentes de Asturias. Neste lugar erixiuse un monumento de pedra en recordo destes feitos e 
que o propio presidente do Principado de Asturias, D. Vicente Areces, xunto co alcalde de 
Cedeira, José Luis Vergara, inauguraron no ano 2010. Desde esta data, e coincidindo co Día da 
República, celébranse unha serie de actos conmemorativos que rematan cunha ofrenda floral no 
citado monumento. 

No pasado ano 2017 colocouse no mesmo monólito unha placa de bronce, obra deseñada por 
Siro López, un dos máis recoñecidos artistas gráficos galegos, e realizada polo insigne escultor 
coruñés Manuel Ferreiro, en memoria dos veciños e veciñas vítimas da brutal represión 
franquista. 
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Polo exposto, ínstase ao Pleno do Concello de Cedeira a tomar o acordo de solicitar ás Batzar 
Nagusiak de Biscaia a doazón dun fillo da Árbore de Gernika para ser plantado -coa 
solemnidade que este carballo centenario merece- nun lugar preeminente, acorde coa súa 
categoría simbólica.” 
 
A Comisión, por catro votos a favor do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un) e de ANOVA (un) e 
tres 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: Nós imos votar a favor, pero debe 
facerse unha precisión histórica, a República era un sistema democrático, os alcaldes elexíanse 
por sufraxio universal. O último alcalde da República non é o que nomeas ti... 
 
O Sr. Labraña Barrero di: Aquí o que se di é que o último alcalde, polo método que fose… A 
mín gústame que fagas esa precisión republicana. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, 
ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que 
quedou transcrito. 
 
9. MOCIÓN EN APOIO AO CONFLITO DAS TRABALLADORAS DO PAC 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 14 de 
decembro de 2018, que di: 
 
“Pola Presidencia comunicase a presentación no rexistro do concello, pola Voceira da Área de 
Ferrolterra da Plataforma PACs en Pie de Guerra,  en data 13 de decembro de 2018, da moción 
que de seguido se transcribe, solicitando a declaración da urxencia do asunto e a súa inclusión 
na orde do día: 
 
“MOCIÓN EN APOIO AO CONFLICTO DAS TRABALLADORAS DO PAC 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
Os PAC, Puntos de Atención Continuada do Servizo Galego de Saúde (SERGAS), distribuídos 
por toda Galicia, prestan asistencia sanitaria en horario comprendido entre 15:00 e 8:00 horas en 
días laborables e 24h en domingos e festivos. As condicións de traballo regúlanse pola Orde de 
4 de xuño de 2008 pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión  de 
postos de traballo e comisións de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do 
SERGAS. 
 
Fai mais de 10 meses as traballadoras dos PAC presentaron por escrito al SERGAS unha táboa 
de na que se recollían as necesidades, deste colectivo, para poder realizar o traballo en 
condicións de seguridade e coa suficiente calidade asistencial e solicitando a recuperación de 
dereitos contemplados na orde que regula as condicións de traballo dos PAC. 
 
As reivindicacións do colectivo son as seguintes: 

https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.jjggbizkaia.eus&t=ZDI3ZDI0NjRlYTM2Y2E2OGYzOWM5NDQzODljODYxYWQ2YzhlMDdkNSw1Umg5QTA4VA%3D%3D&b=t%3AjgqSDssnKHa-x6beoK7vaw&p=http%3A%2F%2Fmemoriahistoricademocratica.org%2Fpost%2F158455827680%2Fplantaci%C3%B3n-dun-fillo-da-%C3%A1rbore-de-gernika-en-nar%C3%B3n&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.jjggbizkaia.eus&t=ZDI3ZDI0NjRlYTM2Y2E2OGYzOWM5NDQzODljODYxYWQ2YzhlMDdkNSw1Umg5QTA4VA%3D%3D&b=t%3AjgqSDssnKHa-x6beoK7vaw&p=http%3A%2F%2Fmemoriahistoricademocratica.org%2Fpost%2F158455827680%2Fplantaci%C3%B3n-dun-fillo-da-%C3%A1rbore-de-gernika-en-nar%C3%B3n&m=1
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 Equipos paritarios de enfermaría e persoal médico. 
 Revisión dos plans funcionais de cada PAC para dotar das necesidades actuais en cada 

centro. 
 Cumprimento das normativas europeas de tempo de traballo. 
 Dotación de Equipos de Protección individualizados, segundo se recolle na Lei de 

Prevención de Riscos Laborais. 
 Cómputo real da xornada realizada e manter as 1451h de xornada efectiva. Que non se 

lles apliquen penalizacións en situación de incapacidade temporal ou permisos de 
conciliación familiar. 

 Eliminación dos obxectivos o iten de derivación de doentes do PAC ao hospitalaria. 
Derívanse doentes po patoloxía non por número 

 Esiximos o pago inmediato do 100% dos complementos de festividade e nocturnidade 
conxelados desde o 2010 

 Abono de dietas en domingos e festivos por comida e cea. 
 Elaboración de calendarios de traballo dando a prioridade ao persoal do PAC. 

 
Tras a convocatoria da Comisión Técnica e varias reunións estériles nas cales o SERGAS non 
achegou ningunha proposta solucionar e corrixir as demandas presentadas, as e os 
traballadoras/es dos PAC víronse na obriga de ir a unha convocatoria de Folga para que as súas 
reivindicacións, xustas e básicas, sexan escoitadas. 
 
Despois de 1 mes desde a convocatoria de folga o SERGAS fai oídos xordos aos problemas dos 
e das traballadoras dos PAC, coa repercusión negativa que as carencias nos PACs teñen sobre a 
saúde os destes servizos. 
 
Polo anteriormente exposto o Pleno do Concello de Cedeira mostra a súa solidariedade cos 
traballadores e traballadora/es da sanidade pública as demandas laborais e asistenciais 
presentadas polo colectivo. 
A sanidade pública é un dereito de todas/os.” 
 
A Comisión, por catro votos a favor do PSdG-PSOE (dous), do BNG (un) e de ANOVA (un) e 
tres abstencións do PP, declara 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 
tres abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposta favorablemente e propoñer ao 
Pleno a súa aprobación.” 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, 
ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que 
quedou transcrito. 
 
10. 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 
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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 

00465/2018 LEVANTAMENTO REPARO PAGAMENTO HORAS EXTRAS X.X.X 

00466/2018 LEVANTAMENTO REPARO PAGAMENTO HORAS EXTRAS X.X.X. 

00467/2018 LEVANTAMENTO REPARO PAGAMENTO HORAS EXTRAS X.X.X. 

00468/2018 MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR PARA COMPRA DE FLOCULANTE Y ARENA-SILICE 

00469/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000016766 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00470/2018 NOMINA DE SEPTIEMBRE 2018 

00471/2018 MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR PARA PAGO ITV VEHICULO MATRICULA XXXXFPW 

00472/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE DE COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRA 2018/U026/000080 - INICIO DO 
EXPEDIENTE DE LICENZA 2018/U022/000019 

00473/2018 APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN DE OBRA 3 (FINAL) DA OBRA DE REPARACIÓN E MELLORA 
NAS BEIRARRÚAS E NA PAVIMENTACIÓN DA AVDA. AREA E RÚA FRAGA IRIBARNE 

00474/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS 

00475/2018 CONSULTA DE EXPEDIENTE 

00476/2018 CONSULTA DE EXPEDIENTE 

00477/2018 CONSULTA DE EXPEDIENTE 

00478/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000016799 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00479/2018 APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA DE CONSERVACIÓN E 
MANTEMENTO DA CARPINTERÍA EXTERIOR NOS ESCOLARES DE PIÑEIRO E ESTEIRO 

00480/2018 APROBACIÓN DEFINITIVA MC 10 2018 GC 05 2018 

00481/2018 CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO E URXENTE  DO 05.10.2018 

00482/2018 NOMINA DE SETEMBRO DE 2018 DE X.X.X. 

00483/2018 LEVANTAMENTO REPARO 

00484/2018 CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE DÚAS PERSOAS  PARA FOMENTO DE EMPREGO DE 
PERSOAS PERCEPTORAS DA RISGA 2018-2019 

00485/2018 REMISIÓN DE EXPEDIENTE AO XULGADO P.O. 149/2018, X.X.X. CONTRA O CONCELLO DE 
CEDEIRA 

00486/2018 DESIGNACIÓN DE AVOGADO NO PROCEDEMENTO ORDINARIO 149/2018, X.X.X. CONTRA 
CONCELLO DE CEDEIRA 

00487/2018 APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS (311/22706; 341/63200) 

00488/2018 CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL POR INTERINIDADE POR SUBSTITUCIÓN DE X.X.X. 

00489/2018 APROBACIÓN DO PLAN DE SEG. E SAÚDE DO CONTRATO DE MELLORA EFICIENCIA ENERXÉTICA 
E ILUMINACIÓN PASOS PEÓNS. FCA-2018 

00490/2018 DECLARACIÓN DE LOITO OFICIAL 

00491/2018 ALTAS NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE  SETEMBRO 2018 

00492/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000016833 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00493/2018 EXTINCIÓN DA LICENZA DE AUTO-TAXI Nº 18 A NOME DE COLORO SL 

00494/2018 CONSULTA DE EXPEDIENTE 

00495/2018 XUSTIFICACION DE MANDAMENTO DE PAGO A XUSTIFICAR AUTORIZADO POR RES 471/2018 DE 
DATA 26.09.2018 

00496/2018 MANDAMENTO DE PAGO A XUSTIFICAR RES 468-2018 
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00497/2018 DELEGACION DE FUNCIONS DE ALCALDIA NA PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE 

00498/2018 NOMEAMENTO SECRETARIA ACCIDENTAL 

00499/2018 APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO  
PARA  CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO 
ARQUITECTO/A TÉCNICO/A-APARELLADOR/A 

00500/2018 MODELOS AEAT 111, 115 E 303 DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2018 

00501/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE 2018/X999/000054 RECLAMACIÓN DE DANOS OCASIONADOS NUN BEN 
MUNICIPAL (CUBRECONTEDOR POSICIÓN HORIZONTAL) 

00502/2018 APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO 
PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS 
COMO SUBALTERNO 

00503/2018 APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN DA XUNTA GALICIA CONCEDIDA 
PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL NAS OFICINAS DE TURISMO PARA OS MESES DE XUÑO, 
XULLO E AGOSTO 2018 

00504/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000016905 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00505/2018 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO-LOCOMOCIÓN 

00506/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 8270/2018 RESOLUCIÓN DE PRIMERAS ALEGACIONES ORDINARIO 

00507/2018 NOMINA DE OUTUBRO DE 2018 

00508/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS 

00509/2018 DETERMINACIÓN DOS DÍAS FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2019 

00510/2018 APROBACIÓN DO PROXECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN E AMPLIACIÓN DA ESCOLA INFANTIL 
"GALIÑA AZUL" EN CEDEIRA 

00511/2018 ALTAS NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE  OUTUBRO 2018 

00512/2018 MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR-ANTICIPO DE CAIXA FIXA 

00513/2018 ADXUDICACIÓN DA OBRA DE MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA. AGADER 2018 

00514/2018 TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS. MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA (MC 14. TC 05 2018) 

00515/2018 MC 12 2018 GC 06 2018 

00516/2018 APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA DE MELLORA DE CAMIÑOS NO 
CONCELLO DE CEDEIRA - AGADER 2018 

00517/2018 DECLARACIÓN DESISTIMENTO DA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 
PRESENTADA POR D. X.X.X.X. (EXPTE. 2017/P001/000004) 

00518/2018 LEVANTAMENTO DE REPARO A FACTURAS DA RELACION F-2018-28 

00519/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000016978 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00520/2018 ASISTENCIAS MEMBROS CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 1 DE SETEMBRO AO 31 DE OUTUBRO DE 
2018 

00521/2018 RESOLUCIÓN DE CORRECCIÓN DE ERROS. 
OBXECTO:  DECRETO 514/2018 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018 EXPEDIENTE: MC 14 2018 TC 05 2018 

00522/2018 CONSULTA DE EXPEDIENTE 

00523/2018 APROBACIÓN PAGAMENTO SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS SOBRE RODAS PARA 
GASTO CORRENTE E INVESTIMENTO 2018 

00524/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 8289/2018 RESOLUCIÓN DE PRIMERAS ALEGACIONES ORDINARIO 

00525/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000017007 ACUERDO INICIO 9BIS ACUERDO INICIO NO 
IDENTIFICACIÓN CONDUCTOR 

00526/2018 EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 2016/P001/000003 PROMOVIDO A INSTANCIA 
DE Dª X.X.X. 

00527/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000017026 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00528/2018 APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AO ABEIRO DO FONDO 
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DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 2018 PARA GASTOS DE FUNCIONAMENTO 

00529/2018 AVOCACION DA COMPETENCIA E APROBACION DA FACTURA DE HELEN SERVICIOS 
MULTIDISCIPLINARES SLU. 2018/2/SINAI/1 

00530/2018 AVOCACION COMPETENCIA E APROBACION FRA HALLMANN ENERGIE SL. 2018/2/FCA/1 

00531/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000016945 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00532/2018 APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AO ABEIRO DO 
CONVENIO ENTRE A AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA E O CONCELLO DE CEDEIRA PARA 
MELLORA DAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS 

00533/2018 APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AO ABEIRO DO FONDO 
DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 2018 PARA GASTOS DE INVESTIMENTO 

00534/2018 DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS 

00535/2018 CONCESIÓN DE VACACIÓNS A DON X.X.X. E FIN DE CONTRATO DE DONA X.X.X. 

00536/2018 MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR: ITV X.X.X.8BL. X.X.X. 

00537/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000017085 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00538/2018 SOLICITUDE DE FORMALIZACIÓN DE CONVENIO COA DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA 
REMODELAR A ÁREA EXPOSITIVA DO CASTELO DA CONCEPCIÓN 

00539/2018 APROBACIÓN TRANSFERENCIA CRÉDITOS MC 2018 TC 15 2018 

00540/2018 NOMEAMENTO SECRETARIA ACCIDENTAL 

00541/2018 MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA MC 16 TC 07 2018 

00542/2018 MODIFICACION ORZAMENTARIA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS MC 17 2018 TC 08 
2018 

00543/2018 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO-LOCOMOCIÓN 

00544/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000017112 RESOLUCIÓN SANCIONADORA RESOLUCIÓN 
SANCIONADORA 

00545/2018 CANCELACIÓN DO PRÉSTAMO COA DEPUTACIÓN POLO PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO PAI 
2016 

00546/2018 DESIGNACIÓN DE AVOGADO NO PROCEDEMENTO ORDINARIO 197/2018, VIAQUA SAU CONTRA 
CONCELLO DE CEDEIRA 

00547/2018 REMISIÓN DE EXPEDIENTE AO XULGADO P.O. 197/2018, VIAQUA SAU CONTRA O CONCELLO DE 
CEDEIRA 

00548/2018 ADXUDICACIÓN DA OBRA DE VESTIARIOS NO CAMPO DE FÚTBOL DE CEDEIRA 

00549/2018 PRÓRROGA DO CONTRATO DE X.X.X. E X.X.X. AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL DO CONCELLO 
DE CEDEIRA 

00550/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS 

00551/2018 EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS EXPEDIENTES DE OBRA Nº 26/2001 E 
Nº 67/2005 

00552/2018 TRANSFERENCIA DE CREDITOS 

00553/2018 AVOCACIÓN DE COMPETENCIA E APROBACIÓN AMPLIACIÓN PLAZOS PARA XUSTIFICACIÓN 
SUBVENCIÓNS DA ÁREA SOCIOCULTURAL PARA INVESTIMENTOS E ACTIVIDADES 2018 A 
ENTIDADES E ASOCIACIÓNS DE ÁMBITO MUNICIPAL E PARA ACTIVIDADES E INVERSIÓNS DE 
CLUBS E ENTIDADES DEPORTIVAS 2018 

00554/2018 XUSTIFICACIÓN DO MANDAMENTO DE PAGO A XUSTIFICAR DA ITV XXXXXBL-X.X.X. 

00555/2018 DESIGNACIÓN DO IBAN EN CANTO A CANCELACIÓN DO PRÉSTAMO COA DEPUTACIÓN POLO 
PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO PAI 2016 

00556/2018 AVOCACIÓN DE COMPETENCIA PARA APROBACIÓN AMPLIACIÓN PLAZOS PARA XUSTIFICACIÓN 
SUBVENCIÓNS PARA COMISIÓNS DE FESTAS PARROQUIAIS 2018 

00557/2018 LEVANTAMENTO DE REPARO RELACION DE FACTURAS F-2018-30 

00558/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000017139 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 
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00559/2018 LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PARA A FORMACIÓN DA BOLSA DE 
TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS 
INTERINOS COMO APARELLADOR/A 

00560/2018 CONSULTA DE EXPEDIENTES 

00561/2018 CONSULTA DE EXPEDIENTE 

00562/2018 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN ÚNICA DA OBRA "MELLORA 
DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA. AGADER 2018" 

00563/2018 DELEGACION DE FUNCIONS DE ALCALDIA NA PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE 

00564/2018 ALTAS NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE  NOVEMBRO 2018 

00565/2018 LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PARA A FORMACIÓN DA BOLSA DE 
TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS 
INTERINOS COMO SUBALTERNO/A. 

00566/2018 APROBACIÓN CERTIFICACIÓNS DE OBRA 1 E 2 DA OBRA DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO 
NA CARPINTERÍA EXTERIOR DOS ESCOLARES DE PIÑEIRO E ESTEIRO 

00567/2018 NOMINA EXTRA NADAL 2018 

00568/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS 

00569/2018 AVOCACION DA COMPETENCIA E APROBACION DA FACTURA DE X.X.X.X. 

00570/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000017188 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00571/2018 AVOCACIÓN DE COMPETENCIA E APROBACIÓN TAXA IT. &#190;.18 PIROTECNIA FOGOS FESTAS 
CEDEIRA 

00572/2018 APERTURA DE GABIAS EN TERREOS DE USO PÚBLICO (1Z/2018) 

00573/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00574/2018 EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS RELATIVOS Á COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRA Nº 
2017/U026/000130 

00575/2018 EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS RELATIVOS Á LICENZA DE EDIFICACIÓN Nº 
2018/U022/000009 

00576/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS 

00577/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE 2018/X999/000056 RECLAMACIÓN DE DANOS OCASIONADOS NUN BEN 
MUNICIPAL (DANOS NO POSTE DE FORMIGÓN ALUMADO PÚBLICO) 

00578/2018 CONTRATO MENOR DE SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA DUN ARQUITECTO TÉCNICO 

00579/2018 PRORROGA DA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE X.X.X.X. COMO TRABALLADORA 
SOCIAL DO CONCELLO 

00580/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS 

00581/2018 CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 19.12.2018 

 
O Pleno queda enterado. 
 
11. MOCIÓNS DE URXENCIA 
 
Pola Presidencia infórmase que o grupo de goberno municipal somete á consideración do Pleno, 
por razón de urxencia, a seguinte moción á que pola Secretaria dáse lectura en extracto:  
 
11.1 ADQUISICIÓN DAS PLANTAS BAIXA, TERCEIRA E BAIXO CUBERTA DO 
INMOBLE SITO EN R/ ORTIGUEIRA Nº 7 (REF. CATASTRAIS 
XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX E XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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Mediante Providencia da Alcaldía de data 21.11.2017 disponse a incoación de expediente 
administrativo para a adquisición das plantas baixa, terceira e baixo cuberta do inmoble sito en 
R/ Ortigueira nº 7 (ref. Catastrais XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX e 
XXXXXXXXXXXXXXX), propiedade da Xunta de Galicia. 
 
En data 02.08.2017 a Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda 
presenta escrito no que expón que a Comunidade Autónoma de Galicia é titular, en virtude da 
disposición adicional 7ª da Lei 11/1995, do 28 de decembro, duns inmobles pertencentes á 
antiga Cámara Agraria Local deste concello situados na R/ Ortigueira 7, en concreto é 
propietario da planta baixa, terceira e baixo cuberta desta edificación (coas referencias 
catastrais antes citadas) sendo o concello o propietario das plantas primeira e segunda, 
constando a Xunta de Galicia como titular rexistral da finca nº 2097, cunha superficie de 100 
m².  

 
A administración autonómica considerase propietaria do 50% do solo inscrito no Rexistro da 
Propiedade ademais das plantas baixa, terceira e baixo cuberta, facendo unha valoración deste 
ámbito que ascende a 60.913,96 euros dando a opción do pago aprazado nos termos do artigo 
70 da Lei 5/2011 do Patrimonio de Galicia, ata un máximo de 10 anos, quedando garantidas as 
cantidades pendentes de pago mediante condición resolutoria explícita o que supón que o 
impago dalgunha anualidade implicaría a resolución do contrato mantendo a Xunta as 
cantidades xa aboadas. A compravenda deberá formalizarse en escritura pública sendo por 
conta do comprador os custos de outorgamento, e os demais gastos e impostos conforme á lei.  

 
De estar conforme con ditas condicións, solicitase do concello a presentación dunha solicitude 
formal de compra na que se acepte expresamente o prezo e a situación rexistral do inmoble 
aclarando se se opta polo pago total ou polo pago aprazado, achegando, de conformidade co 
artigo 65 do Decreto 50/1989, do 9 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de patrimonio, 
o resgardo de consignación na Caixa xeral de Depósitos do 25% do prezo total, que formará 
parte do prezo unha vez finalizado o expediente.  

 
Obra no expediente Informe da Subdirección Xeral do Patrimonio (Consellería de Facenda) 
relativo á situación do inmoble da antiga Cámara Agraria Local de Cedeira de data 24.07.2017 
no que se indica que a Lei 11/1995 do 28 de decembro atribúe a Administración autonómica o 
patrimonio das extintas Cámaras Agrarias Locais de Galicia, entre elas, a de Cedeira, que ten a 
súa orixe nunha doazón do 12.03.1955 a favor da Irmandade Sindical de Labradores e 
Gandeiros (hoxe Administración autonómica), entidades cuxo patrimonio foi posteriormente 
integrado no patrimonio das Cámaras Agrarias, dun solar de 100 m², inscrito no rexistro da 
Propiedade de Ortigueira a nome da CCAA de Galicia co nº 2.097, sen que exista declaración 
de obra nova. Posteriormente, a Irmandade Sindical construíu un edificio de 100 m², invadindo 
70 m² de parcela colindante titularidade do concello e deixando libre de edificación 30 m² da 
parcela da Irmandade. Segundo os datos da Administración Autonómica, dito edificio foi 
demolido co obxecto de construír un novo edificio entre a Irmandade e a Confraría de 
Pescadores, con planta baixa, primeira, segunda, terceira e baixo cuberta, que persiste na 
actualidade, e ocupou toda a parcela autonómica de 100 m² máis a colindante do concello de 70 
m², constando na actualidade coa referencia catastral XXXXXXXXXXX. En data 22.02.1972 
ambas entidades acordaron a constitución dunha división horizontal do edificio, atribuíndose a 
planta 1ª e 2ª á Confraría, e a planta baixa, 3ª e baixo cuberta á Irmandade, e unha porcentaxe do 
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50% para cada entidade nos elementos comúns. Os dereitos da Confraría foron transmitidos a 
favor do Concello de Cedeira, que tamén mantén a titularidade da parcela de 70 m² que tamén 
ocupa o edificio. 

 
Xunto coa Providencia da Alcaldía do 21.11.2017 asínase Memoria xustificativa da mesma 
data na que se xustifica o procedemento de adquisición directa principalmente en que sendo 
propietario o concello das plantas primeira e segunda do inmoble sito na R/ Ortigueira nº 7, coa 
adquisición das restantes plantas se disporía de todo o inmoble, sendo interese da 
Administración municipal poñer a disposición da Consellería de Sanidade o terreo no que se 
atopa o referido edificio para a ampliación e mellora do centro de saúde, infraestrutura na que 
se presta a asistencia sanitaria desde concello. Así mesmo estaríase no suposto de adquisición 
directa a outra Administración Pública previsto no artigo 116.4.a) da Lei 33/2003 que 
permitiría utilizar o procedemento de adquisición directa cando concorran peculiaridades da 
necesidade a satisfacer e a especial idoneidade do ben. 

 
Indícase na Memoria que consta como titular da finca rexistral nº 2097, cunha superficie de 100 
m², a Comunidade Autónoma de Galicia, consta así mesmo como titular catastral a Xunta de 
Galicia da planta 0 (157 m2) ref. Catastral XXXXXXXXXXXXX, da planta 3, (170 m2) ref. 
catastral XXXXXXXXXXXXX, e da planta +1 (102 m2) ref. catastral 
XXXXXXXXXXXXXX. 
 
Consta no expediente informe de valoración do arquitecto municipal de data 5.10.17 no que se 
indica que resulta un valor de mercado dos inmobles de 67.502,88 euros, sendo 60.913,96 euros 
o prezo solicitado pola Xunta de Galicia. 

 
Mediante a citada Providencia solicítase informe ó arquitecto municipal sobre as condicións 
urbanísticas da parcela, a idoneidade dos bens obxecto deste expediente para o fin pretendido, 
así como ratificación, de se-lo caso, no citado informe técnico de 5.10.2017 de valoración. 

 
Así mesmo solicitase informe de Intervención sobre a existencia de crédito dispoñible para o 
pago do prezo da adquisición do inmoble, baixo a modalidade de pago aprazado durante 10 
anos, e sobre a porcentaxe que supón a contratación en relación cos recursos ordinarios do 
orzamento vixente, e informe de Secretaría sobre a lexislación aplicable e a adecuación do que 
se acorde con relación a dita normativa. 

 
En data 04.12.2017 emítese informe técnico polo arquitecto municipal sobre: 

• As condicións urbanísticas aplicables á edificación/terreo obxecto do expediente, para 
o fin pretendido posto de manifesto na memoria xustificativa, isto é: adquisición do 
edificio para a súa posta a disposición co obxecto de ampliar a e mellorar o centro de 
saúde existente en Cedeira. 

• Idoneidade dos bens para o fin pretendido  
• Ratificación no informe de valoración do inmoble emitido polo mesmo técnico o 

05.10.2017. 
 

En data 09.05.2018 ten entrada no rexistro do Concello oficio da Consellería de Sanidade 
solicitando colaboración para incrementar o espazo construtivo do actual centro de saúde, ben 
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mediante cesión dun terreo ou ben mediante a cesión de espazos anexos xa construídos que 
puideran utilizarse para a asistencia sanitaria.  

 
En data 06.09.2018 remítese polo Concello á Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da 
Consellería de Facenda da Xunta o prego de cláusulas administrativas e técnicas particulares 
para a adquisición onerosa da planta baixa, terceira e baixo cuberta do inmoble sito en R/ 
Ortigueira nº 7, asinado pola Alcaldía en data 04.09.2018.  

 
En data 28.09.2018 ten entrada no rexistro do Concello referido prego de condicións 
debidamente asinado, en data 21.09.2018, pola secretaria xeral técnica e do patrimonio, 
requerindo modificación do prego co obxecto de establecer que a consignación na Caixa Xeral 
de Depósitos do importe de 15.228,49 euros correspondente ao ano 2018 constituirase mediante 
transferencia bancaria, xa que en virtude do artigo 65 do Decreto 50/1989 do 9 de marzo polo 
que se aproba o Regulamento de Patrimonio, non lle é posible legalmente a Administración 
Autonómica asinar a escritura pública no momento de consignación na Caixa Xeral de 
Depósitos 

 
Xúntase pola Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio copia do Decreto 25/2012 de 4 de 
xaneiro de nomeamento como secretaria xeral que entenden substitúe á necesidade de 
aportación do DNI ao actuar por razón do cargo público, indicando a normativa da que derivan 
as facultades para a sinatura; certificados positivos de estar ao corrente no cumprimento das 
obrigas tributarias coa Administración do Estado e Seguridade Social; e declaración de que, ao 
marxe do certificado aportado de débedas -informe da Tesourería municipal de data 27.09.2018 
no que se indica que consultados os datos do Sistema Integral de Xestión Tributaria da 
Deputación Provincial de A Coruña, compróbase que a Xunta de Galicia ten débedas en 
executiva-, non se atopa incursa a Administración Xeral da Comunidade Autónoma nas demais 
prohibicións para contratar do artigo 71 da LCSP.  

 
En data 15.11.2018 emítese informe pola Secretaría municipal en sentido favorable coas 
salvidades de que, con carácter previo á adquisición, debería procederse á depuración da 
situación física e xurídica do inmoble, dado que a realidade do mesmo non se corresponde cos 
rexistros públicos e inscrición no inventario municipal; así, da documentación obrante no 
expediente relativa á situación do inmoble no Rexistro da Propiedade, Dirección Xeral do 
Catastro e Inventario municipal de Bens e Dereitos resulta o seguinte: 

 
-No Inventario municipal figura o ben con referencia catastral 

XXXXXXXXXXXXXX, sito na rúa Ortigueira 7, nome Pósito Sindical, co 100% do pleno 
dominio de carácter privativo tanto o solar (170 m²) como a construción (782 m²), de natureza 
patrimonial, constando como data de adquisición o 01.07.1955. 

-No Rexistro da Propiedade de Ortigueira consta inscrita ao Tomo 175, Libro 23, Folio 
147, inscrición 3ª, data 27.05.1966, a finca nº 2097, natureza urbana: terreo urbano non 
edificado, cunha superficie de 100m², titular a Comunidade Autónoma de Galicia co 100% do 
pleno dominio con carácter privativo (Nota simple informativa de data 08.06.2017). 

- Na Dirección Xeral do Catastro, en relación ao inmoble sito na Rúa Ortigueira 7, 
figura a planta baixa (Pl:00, 157 m², ref. catastral XXXXXXXXXXXXX, ano construción 
1955, destino oficinas), a planta terceira (Pl:03, 170 m², ref. catastral XXXXXXXXXXXXXX, 
ano construción 1955, destino almacén) e planta baixo cuberta (Pl:+1, 102 m², ref. catastral 
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XXXXXXXXXXXXXX, ano construción 1955, destino almacén) de titularidade da Xunta de 
Galicia co 100% da propiedade; mentres que a planta primeira (Pl:01, 170 m², ref. catastral 
XXXXXXXXXXXXX, ano construción 1955, destino ensinanza) e a planta segunda (Pl:02, 
170 m², ref. catastral XXXXXXXXXXXXXXX, ano construción 1955, destino ensinanza) 
figuran de titularidade do Concello de Cedeira co 100% da propiedade, máis 13 m² na planta 
baixa (Pl:00) que se entende corresponden a zonas comúns. 

 
Indícase así mesmo pola Secretaria municipal que deberá procederse á comprobación da non 
concorrencia de prohibicións para contratar conforme ao artigo 71 LCSP mediante aportación 
de certificados actualizados da situación de cumprimento coas obrigas do Estado e coa 
Seguridade Social, así como da situación co Concello. 

 
Constan no expediente certificados actualizados de datas 02.10.2018 e 04.10.2018, con 
vixencia de seis meses, de cumprimento das obrigas tributarias co Estado e coa Seguridade 
Social por parte da Xunta de Galicia, emitíndose en data 10.12.2018 informe pola Tesourería 
municipal no que se indica a inexistencia de débedas co Concello a esa data. 

 
En data 18.12.2018 emítese informe de reparo pola Intervención municipal fundamentado, 
esencialmente, na inexistencia de compentencias municipais en exercicio das cales se poida 
adquirir o ben obxecto deste expediente atendendo á finalidade pretendida (a ampliación do 
centro de saúde), pola necesidade da previa depuración da situación física e xurídica do 
inmoble, e porque no artigo 36 das bases de execución do orzamento do concello permítese a 
adquisición de compromisos por gastos que haxan que extenderse a exercicios posteriores ao 
presente sempre que a súa execución se inicie neste exercicio (entre outros requisitos), e tendo 
en conta a data actual e os trámites pendentes para a conclusión do expediente indicase que non 
parece posible que se poidan completar antes do remate do exercicio polo que non se cumpriría 
o citado requisito.  
 
Debe sinalarse ao respecto o seguinte: 
 
I.- En canto á inexistencia de competencias municipais en exercicio das cales se poida adquirir o 
ben obxecto do expediente atendendo á finalidade pretendida, isto é, a ampliación e mellora dos 
servizos sanitarios no concello, puntualízase que en ningún caso o Concello vai a exercer 
competencias neste ámbito ou prestar ditos servizos, senón que se limitará a adquisición dun 
inmoble para a súa posta a disposición da Consellería de Sanidade, a solicitude désta como se 
expuxo nos antecedentes, para a ampliación e mellora do Centro de Saúde, infraestrutura na que 
se presta a asistencia sanitaria desde concello. Estase nun dos supostos nos que a Lei 33/2003 
permite expresamente acudir á adquisición directa, que é o previsto na letra a) do apartado 4 do 
artigo 116: “cando o vendedor sexa outra Administración pública ou, en xeral, calquera persoa 
xurídica de dereito público ou privado pertencente a o sector público (...)”, sen prexuízo da 
concorrencia doutros dos supostos nos que se tamén se admite a adquisición directa, como a 
especial idoneidade do ben, ou as peculiaridades da necesidade a satisfacer.  
 
Na actualidade este edificio ven sendo utilizado por asociacións como Aturuxeiras, Coral 
Estrelas do Mar, Coral Virxe do Mar, Rondalla de Cedeira, Cruz Vermella, Asociación do 
Benestar Animal de Cedeira, polo que a súa adquisición xa supón un beneficio económico e 
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social para o concello de Cedeira con independencia da proposta de cesión á Consellería de 
Sanidade para a ampliación do centro de saúde. 
 
II.- En relación á necesidade da previa depuración da situación física e xurídica do inmoble, 
dado que a realidade do mesmo non se corresponde cos rexistros públicos e inscrición no 
inventario, e se ben o desexable como se indica no informe de Secretaría, en aras de dotar de 
seguridade xurídica ás operacións efectuadas pola Administración, sería unicamente adquirir 
bens inmobles nos que quede acreditada a titularidade rexistral, para contar con todas as 
garantías e protección que outorga a fe pública rexistral, o certo é que da documentación obrante 
no expediente resulta claro na actualidade que a Xunta de Galicia enténdese propietaria do 50% 
do solo inscrito no rexistro da propiedade ó seu nome, máis as plantas baixa, terceira e baixo 
cuberta, mentres que o Concello enténdese propietario das plantas primeira e segunda, do 50% 
da parcela de 100 m² inscrita a nome da Xunta, máis a outra parcela de 70 m² que tamén ocupa 
o edificio. Consultado co Rexistro da Propiedade, poderase realizar a inscrición do inmoble a 
favor do concello requiríndose polo Rexistro previo levantamento topográfico en orde a corrixir 
certas discordancias detectadas en canto a superficie das distintas plantas, o cal xa se realizou 
polo concello. 
 
III.- Por último, en relación a imposibilidade de que a execución do gasto plurianual se inicie no 
presente exercicio á vista da data actual e os trámites aínda pendentes para a conclusión do 
expediente, debe sinalarse que se ben nos pregos de condicións asinados pola Alcaldía e 
inicialmente remitidos á Consellería fixábase que a consignación na Caixa Xeral de Depósitos 
do importe correspondente ao ano 2018 constituiríase mediante transferencia bancaria na data 
de elevación da compravenda en escritura pública, nos pregos remitidos pola Consellería 
asinados pola Secretaría xeral técnica e do Patrimonio puntualizase que non lle é posible 
legalmente a Administración Autonómica asinar a escritura pública no momento de 
consignación na Caixa Xeral de Depósitos, polo que deberá modificarse o prego limitándose a 
establecer que a consignación na Caixa Xeral de Depósitos do importe correspondente ao ano 
2018 constituirase mediante transferencia bancaria indicándose no presente acordo plenario que 
dita transferencia deberá realizarse dentro do exercicio 2018, dando así cumprimento ao esixido 
no artigo 36 das bases de execución do orzamento.  
 
No informe de Intervención indicase así mesmo que nos pregos de condicións figura que consta 
a Xunta como titular rexistral das plantes baixa, terceira e baixo cuberta cando, como se ten 
exposto, non é certo, trátase dun erro de transcrición que aparece xa corrixido nos pregos de 
condicións que se someten a aprobación do Pleno e se incorporan como Anexo na presente 
proposta de acordo, polo que non existe motivo de reparo por dita cuestión. Eliminarase 
igualmente en ditos pregos, de acordo co indicado pola Intervención, o relativo ao pago do 
imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados polo concello ao atoparse 
exento en virtude da normativa reguladora do imposto.  
 
En base ao exposto, en uso das atribucións que me confire a normativa vixente, propoño ao 
Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 

 
PRIMEIRO.- Levantar a nota de reparo emitida pola Intervención municipal. 
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SEGUNDO.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas e técnicas particulares para a 
adquisición onerosa da planta baixa, terceira e baixo cuberta do inmoble sito en R/ Ortigueira 
nº 7 (ref. Catastrais XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX e 
XXXXXXXXXXXXXX), asinado pola Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio e que se 
transcribe de seguido como anexo.  

 
TERCEIRO.- Adquirir a planta baixa, terceira e baixo cuberta do inmoble sito en R/ Ortigueira 
nº 7 (ref. Catastrais XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX e 
XXXXXXXXXXXXXX) á Xunta de Galicia.  
 
CUARTO.- O importe da adquisición fraccionase en 10 anos en virtude do artigo 36 das Bases 
de Execución do Orzamento do Concello de Cedeira, sendo o reflectido no cadro de pagos 
recollido na cláusula 3º do prego . 
 
A consignación na Caixa Xeral de Depósitos do importe de 15.228,49 euros correspondente ao 
ano 2018 constituirase mediante transferencia bancaria antes da finalización do presente 
exercicio económico. 
 
QUINTO.- A antedita adquisición formalizarase en escritura pública unha vez finalizado o 
expediente pola Xunta de Galicia, facultando á Alcaldía para a sinatura da mesma e de cantos 
outros documentos sexan necesarios para a efectividade do presente acordo .  
 
SEXTO.-Remitir certificación do presente acordo á Secretaria Xeral Técnica e do Patrimonio, 
así como dar conta do mesmo á Consellería de Sanidade. 
 
SÉTIMO.- Dar publicidade do presente acordo no perfil do contratante, así como dar traslado 
do mesmo ao Servizos Económicos do Concello. 
 
Non obstante o Pleno acordará o que estime pertinente.  
 

ANEXO 
 
Prego de cláusulas administrativas e técnicas particulares para a adquisición onerosa da planta baixa, 
terceira e baixo cuberta do inmoble sito en R/ Ortigueira nº 7 (ref. catastrais XXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXX, e XXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

  
1º.- O presente contrato privado ten por obxecto a adquisición directa das plantas baixa, terceira e baixo cuberta do 
inmoble sito en R/ Ortigueira nº 7 ( ref. catastrais  XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX E 
XXXXXXXXXXXXXXX) toda vez que sendo propietario o concello das plantas primeira e segunda do inmoble sito 
na R/ Ortigueira nº 7, coa adquisición das restantes plantas se disporía de todo o inmoble. Así mesmo estaríase no 
suposto de adquisición directa a outra Administración Pública previsto no art. 116.4.a) da Lei 33/03. 
  
2º.- Consta a Comunidade Autónoma de Galicia  como titular rexistral da finca nº 2097, cunha superficie de 100 m2, 
 constando así mesmo a Xunta de Galicia  como titular catastral das planta baixa , terceira e baixo cuberta do inmoble 
sito na R/ Ortigueira nº 7 (ref. catastrais  XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX E 
XXXXXXXXXXXXXX) . 
  
3º O prezo solicitado pola Xunta de Galicia é de 60.913,96 euros ,  o que resulta conforme por estar dentro da 
valoración de mercado realizada polo arquitecto municipal no seu informe técnico de valoración.  
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O importe farase efectivo baixo a modalidade de pago aprazado durante 10 anos de acordo co seguinte cadro de 
pagos tendo en conta que o xuro legal do diñeiro estaría en función do regulado polo goberno estatal e podería 
cambiar:  
  
 REDITO INTERESES CUOTA ANUAL  PAGA TOTAL QUEDA POR 

PAGAR 

2.018    15.228,49€  45.685,47€ 

2.019 3,00% 1.370,56€ 5.076,16€ 6.446,72€ 40.609,31€ 

2.020 3,00% 1.218,28€ 5.076,16€ 6.294,44€ 35.533,15€ 

2.021 3,00% 1.065,99€ 5.076,16€ 6.142,15€ 30.456,99€ 

2.022 3,00% 913,71€ 5.076,16€ 5.989,87€ 25.380,83€ 

2.023 3,00% 761,42€ 5.076,16€ 5.837,58€ 20.304,67€ 

2.024 3,00% 609,14€ 5.076,16€ 5.685,30€ 15.228,51€ 

2.025 3,00% 456,86€ 5.076,16€ 5.533,02€ 10.152,35€ 

2.026 3,00% 304,57€ 5.076,16€ 5.380,73€ 5.076,79€ 

2.027* 3,00% 152,29€ 5.076,16€ 5.228,45€ 0,03€ 

 
*na ultima anualidade polo efecto do redondeo debería de pagar tres céntimos mais de cuota 
 
As cantidades pendentes de pago quedarían garantidas mediante condición resolutoria explícita, de tal forma que o 
impago dalgunha das anualidades dentro do período que se estableza , implicaría a resolución do contrato de 
compravenda mantendo a Administración autonómica as cantidades que xa foran aboadas. Por último, no caso de que 
se producirá unha amortización anticipada total , non existirían gastos adicionais , e se fora parcial , deberíase 
proceder a recalcular as cantidades a pagar en función do cadro achegado. 
  
Os impostos e arbitrios que se orixinen e devenguen con ocasión do outorgamento de escritura serán satisfeitos 
integramente polas partes conforme á Lei. 

  
A compravenda do inmoble formalizarase en escritura pública sendo de conta da parte compradora  os gastos 
derivados de escrituración así como  rexistrais . 
  
A consignación na Caixa Xeral de Depósitos do importe de 15.228,49 euros correspondente ao ano 2018 constituirase 
mediante transferencia bancaria.   

  
4º.- A parcela adquírese libre de cargas e gravames, en pleno dominio. 

  
5ª.- Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen 
prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, este concello conta co seu perfil de contratante ó que se terá 
acceso segundo as especificacións que se regulan na seguinte pax web: www.contratosdegalicia.es. 

  
6º.- O órgano de contratación competente para subscribir o presente contrato sería o Pleno de acordo co disposto na 
D.A.2ª da  Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público –LCSP- 

  
7º.- A) Capacidade do contratista: 
Poderá contratar coa Administración a persoa natural ou xurídica, española ou estranxeira, que teña plena capacidade 
de obrar e non estea comprendida en ningunha das circunstancias, que como prohibicións para contratar, se 
determinan no art. 71 da LCSP, e para tal efecto, deberá achegarse: 
-Acreditación da personalidade e capacidade dos propietarios. 
-Poder bastante que acredite a representación da persoa física que actúe en nome dos anteriores así como o seu 
D.N.I. 
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-Declaración responsable de non estar incurso nas prohibicións do citado art. 71 LCSP , e certificados de que se 
atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa Administración do Estado,  co Concello de 
Cedeira, e ao corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social. 
B) Debido ás características deste contrato non se esixirá a acreditación da solvencia económica ou financeira. 
 
8º.- O presente contrato ten carácter privado a teor do art. 9 e art. 26 da LCSP. Rexerase en canto á súa preparación e 
adxudicación con carácter preferente, pola lexislación patrimonial contida na Lei 7/1985, Reguladora das Bases de 
Réxime Local, do 2 de Abril de 1985, na Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, no Regulamento de Bens 
das Corporacións Locais (R.D. 1372/1986), na Lei 33/2003 do Patrimonio das Administracións Públicas, e no seu 
defecto pola LCSP (Lei 9/2017, de 8 de novembro) ;  e en canto aos seus efectos e extinción polas normas de dereito 
privado. 

  
9º.- Para cantas cuestións e litixios que poidan derivarse deste contrato, as partes sométense á xurisdición civil dos 
Tribunais de Ortigueira, con renuncia expresa de calquera outro foro e domicilio que en dereito puidese 
corresponderlles. 

  
Non obstante, consideraranse actos xurídicos separables os que se diten en relación coa preparación e adxudicación 
do contrato, e en consecuencia poderán ser impugnados ante a orde xurisdiccional contencioso-administrativo.” 
 
Aberto o turno de intervencións, o Sr. Rubido Ramonde di: Nós imos votar a favor, pero 
dicimos e reiteramos outra vez, que esa é unha inscrición errónea da Xunta e que, por tanto, o 
concello debe exercer a acción de nulidade desa transmisión porque a Xunta incluiu no seu 
inventario, de forma errónea que haberá que seguir indagando, ese inmoble. E o inmoble é do 
concello. Bueno, votamos a favor, pero queda aí. A acción de nulidade. Vós cando teñades 
elementos suficientes sobre a mesa. 
 
O Sr. Alcalde di: Os documentos actuais o que din é que porque no seu momento, creo que foi 
aló polos anos 80, pertencía, incluso dúas plantas eran da Cofradía que comprounas o concello. 
Hai acta de pleno onde se reflicte iso. E despois quedan as outras tres plantas que estaban, tanto 
no inventario, como a nivel catastro todo a nome da Xunta de Galicia. Pero bueno, eu creo que 
aquí o importante é que o concello se fai cunha dotación moi necesaria, sobre todo, unha 
dotación que nos convén a todos, digamos, para poderlle ceder ao SERGAS, como se dixo 
antes, para poder executar a ampliación do centro de saúde.  
 
O Sr. Alcalde continúa dicindo: En data 21 de decembro do 2017, a instancias do grupo de 
goberno, a través dos seus partidos, todos os grupos do Parlamento de Galicia aprobaron unha 
iniciativa do executivo local polo que se insta á Xunta de Galicia a dialogar co concello de 
Cedeira sobre os servizos de asistencia sanitaria dispoñibles no municipio e a posibilidade de 
chegar a acordos sobre a mellora do centro de saúde e a súa ampliación. Con data 9 de maio de 
2018, rexistro de entrada número 2150, recíbese de Patrimonio e a Dirección Xeral de Recursos 
Económicos do Servizo Galego de Saúde un documento que di o seguinte: “Tras a revisión das 
necesidades asistenciais do concello de Cedeira, e visto que sería necesario incrementar o 
número de salas destinadas a atención sanitaria, solicitamos dese concello a colaboración 
necesaria para incrementar o espazo construtivo do actual centro de saúde. Ben mediante a 
cesión dun terreo ou ben mediante a cesión de espazos anexos xa construídos que puideran 
utilizarse para asistencia sanitaria”. 
 
O Sr. Alcalde continúa dicindo: Posteriormente, nós contestamos a este escrito e transcribo 
literalmente: En contestación ao seu escrito do 03.05.2018, rexistro de entrada 09.05.2018, no 
que solicita deste Concello a colaboración necesaria para incrementar o espazo construtivo do 
actual Centro de Saúde, comunícaselle que esta Corporación Municipal é consciente de que 
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Cedeira necesita un centro de saúde que incorpore as instalacións que lle permitan á súa 
cidadanía e á do seu contorno natural dispor de servizos dos que carecemos e mellorar outros 
que se dan con grandes dificultades. 
Todos coincidimos (doentes, persoal sanitario, asociacións veciñais, sindicais e políticas) en 
que, incluso para prestar os actuais servizos, as instalacións son insuficientes. Recollemos 
queixas que falan de problemas co arquivo, falla de consultas, deficienzas estruturais no servizo 
de urxencias, sala de reunións, almacén, reubicación en zona adecuada da área de pediatría con 
sala propia para probas complementarias e tratamentos, sala acondicionada para cirurxía menor, 
sala para centralizar limpeza e desinfección de material clínico e auxiliar, mellora da 
accesibilidade á zona de consultas que permita traslados á zona de urxencias, aseos adaptados 
para persoas con mobilidade reducida, sala de espera con lava-desinfectacuñas, etc. Outras 
carencias son de tipo construtivo, como goteiras, malos olores, ladrillos que se agretan ou caen, 
escadas perigosas, acceso, etc. 
Fan falla novos servizos que hoxe, para recibilos, requiren desprazarse a Ferrol. Destaca a 
ausencia do servizo de rehabilitación para o que se precisa unha superficie da que se carece o 
actual Centro de Saúde. A estrada, o tempo e o custo do desprazamento fan insostible esta carga 
que se exerce sobre Cedeira.  
Queremos situar o Punto de Atención Continuado (PAC) de Cedeira nun plano de igualdade cos 
doutras localidades veciñas que non sempre puideron construír no centro urbano. Recordamos 
que outros contan con servizos de fisioterapia e odontoloxía, tendo un 20% menos de poboación 
que Cedeira. 
Dende a Área Sanitaria de Ferrol, a través do seu xerente, o doutor Ángel Facio, mostrouse a 
este grupo de goberno a posibilidade real de incluír a Cedeira nas prioridades da Xunta de 
Galicia para investir no aumento e na modernización do centro existente. 
Consciente esta Corporación Municipal das carencias do Centro de Saúde que na actualidade 
existe no municipio e co fin de dar resposta á problemática que se nos traslada e nos preocupa, 
iniciouse expediente para a compra á Comunidade Autónoma de Galicia das plantas baixa, 
terceira e baixo cuberta do inmoble sito an R/ Ortigueira nº 7 (referencias catastrais 
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX), un inmoble 
colindante coa parcela onde está ubicado actual Centro de Saúde de Cedeira, toda vez que sendo 
propietario o concello das plantas primeira e segunda do referido inmoble, coa adquisición das 
restantes plantas disporía de todo o edificio, que quedaría á disposición da Consellería de 
Sanidade para a ampliación e a mellora do Centro de Saúde. O referido expediente de 
adquisición atópase en tramitación. 
Así, como intervencións concretas realizadas nesta liña de actuación, encargouse un proxecto 
esquemático de ampliación do Centro de Saúde de Cedeira, que se anexa a este oficio, redactado 
polo arquitecto X.X.X.X., COAG nº 4793, onde, por unha banda, se analizan varios centros de 
saúde existente noutros termos municipais e, por outra, se presentan varias posibilidades de 
ampliación do centro de Saúde de acordo coa normativa aplicable. 
Esta Corporación é consciente da problemática que na actualidade se deriva do Centro de 
Saúde, e, por tanto, establécese como unha prioridade deste grupo de goberno intentar dar 
solución á mesma, polo que asumimos o compromiso de colaboración para incrementar o 
espazo construtivo do actual Centro de saúde coa cesión gratuíta, logo da tramitación do 
pertinente expediente, do inmoble que antes mencionamos coa referencia catastral nº 
XXXXXXXXXXXXXXXX, para acadar deste xeito o que ambas as dúas administracións 
pretendemos, que a veciñanza de Cedeira teña un centro de saúde moderno e eficaz acorde coas 
súas necesidades. 
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O Sr. Alcalde continúa dicindo: Eu creo que isto é importante, non? O importante é solucionar 
as carencias e mellorar este centro que tan necesitado está. No ano 2010 se perdeu a subvención 
para crear un centro novo. Tamén esperamos que neste caso, o grupo popular, esté de acordo co 
goberno municipal de que esta sexa agora mesmo a mellor solución que temos e a que se pode 
acelerar máis rápido, como tamén lle prestou a colaboración o grupo socialista e o grupo do 
BNG no anterior mandato, mostrando a súa colaboración. Bueno, sei que tiveron unha reunión 
privada para dicir que, no caso de que se elexise unha ubicación ou outra, eu teño actas aquí de 
plenos que podería ler perfectamente das intervencións que houbo, que apoiarían a ubicación 
que o grupo de goberno neses momento elixise. Ó final todo iso non se levou a cabo, non se 
tramitou, cada un deu as súas explicacións pertinentes, pero bueno, tamén agora o que 
precisamos é o apoio do grupo popular para que esta demanda sexa unha demanda do pobo de 
Cedeira e feita desde a casa do pobo, que é este concello, este pobo. Nada máis. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Bueno, o que se trae aquí a votación é a adquisición do inmoble. En 
canto á subvención que tamén foi beneficiario da subvención, é a Xunta e os seus criterios que 
no seu día tería. 
 
O Sr. Alcalde di: Bueno, a ver, tampouco sería agora cuestión de entrar aí, pero… 
 
O Sr Rubido Ramonde di: Iso é o de sempre. 
 
O Sr. Alcalde di: Eu, si queredes… vou ler para que se vexa, cando se falaba de aumentar o 
centro de saúde: “Nos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2013 non aparece consignada 
a partida do 50% comprometida pola Xunta de Galicia no convenio que esta rubricou no ano 
2011 co Ministerio de Agricultura, para construír en Cedeira un Centro de Saúde. 
O valor total de este edificio, financiado a partes iguais entre Santiago e Madrid acadaba un 
total de 2,5 millóns de euros e supoñía o incremento das novas dependencias e novos servizo 
recoñecidos pola propia Xunta de Galicia. 
En repetidas ocasións, ao longo do período 2011-2015, a oposición formada polo PSdeG-PSOE 
e o BNG, levou ao pleno, mediante mocións, rogos e preguntas a necesidade de dar pasos 
inequívocos para construír o Centro de Saúde. 
Aínda que os populares estaban formalmente pola labor de que os 2,5 millóns de euros se 
investisen en Cedeira nun novo centro de saúde, o PP deixou durmir no sono dos xustos este 
impresionante proxecto que incorporaba novos servizos como os de Rehabilitación e 
Fisioterapia dos que a día de hoxe carecemos. 
Naqueles momentos a oposición xa puxo de manifesto que coa disculpa de buscar unha 
ubicación distinta á proporcionada polo grupo de goberno presidido polos socialistas o goberno 
de Rubido escondía as poucas ganas de facer realidade outro proxecto elaborado polo equipo de 
goberno anterior. 
Todo isto levou a que na data 19 de xuño de 2012, os concelleiros do Grupo Municipal 
Socialista de Cedeira, ao amparo do artigo 46 da Lei de Bases de Réxime Local solicitaran a 
celebración dun Pleno extraordinario para debater e someter a votación a decisión de levar a 
cabo a construción dun novo centro de saúde en Cedeira. 
Este pleno extraordinario realizouse en data de catro de xullo de 2012 e do cal podemos extraer 
o seguinte: 
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1.- Petición do grupo municipal socialista, de debate e votación da decisión de levar a cabo a 
construción dun centro de saúde en Cedeira. 
Aberto o turno de intervencións o portavoz do Grupo do PSdeG do Concello de Cedeira afirma 
o seguinte: Trátase de que efectivamente a día de hoxe, en virtude do convenio firmado polo 
Ministerio de Agricultura e a propia Xunta de Galicia, dándolle vida aos orzamentos do 2010, 
en donde xa se contemplaba a creación dun Centro de Saúde en Cedeira, dedícase a Cedeira, 
dous millóns e medio de euros para a construción dun centro de Saúde. A nosoutros isto que nos 
parecía unha noticia extraordinaria porque daba satisfacción a moitas das exixencias do persoal 
médico, do persoal de enfermería do centro de saúde de Cedeira, dos posible pacientes, doentes 
e concretamente porque permitía, digamos, como paradigma fundamental a incorporación dun 
departamento, dunha área de rehabilitación que se podería facer por fin en Cedeira. 
Isto que sería unha noticia extraordinaria, vemos que na prensa, o grupo popular, o grupo de 
goberno parece mostrar digamos indecisións, diferencias, que eu, para evitar o díxome díxome, 
non hai nada como reclamar a casa do pueblo para aclarar todos estes puntos. 

- O grupo de goberno está a favor da creación, da construción dun centro de saúde, si ou 
non? Si non está de acordo, por qué?, e si está de acordo en qué condicións. En fin, falar 
claro e con transparencia. Ese é o motivo polo que nosoutros convocamos este pleno 
acolléndonos á posibilidade que nos brinda a Lei de Bases de Réxime Local no artigo 
46 para poder levar a cabo este pleno, e dous máis que teríamos posibilidades de 
convocar ao longo dun ano. 

- Pois para que se clarifique, porque nós témolo claro. 
- Nós vemos imprescindible este centro de saúde, creemos que merecemos un 

departamento, un área de rehabilitación, que as consultas de enfermería non se subsanan 
no punto de atención continuada, que haxa zonas de arquivo, que haxa zonas que 
contemplen no futuro o radiodiagnóstico, podoloxía, odontoloxía, etc. Elementos que 
son imposibles nos actuais oitocentos metros cadrados que ten o noso centro de saúde, 
contado a planta baixa e a planta superior, porque son unha fonte económica 
extraordinaria que caigan sobre Cedeira dous millóns e medio de euros, 
aproximadamente catrocentos millóns das antigas pesetas. Iso é estupendo porque 
independentemente de que os traballadores sexan de Freixeiro, van comer aquí, polo 
tanto, é unha fonte económica estupenda neste momento tan duro. Virán máis 
profesionais co cal redundará en beneficio incuestionable para o noso concello. 
Fortalecerase a existencia de Cedeira como unha cabeza real, unha cabeza de comarca. 
Evidentemente do nosos PAC nútrense hoxe Cerdido, incluso algunhas partes de 
Moeche e sobre todo, partes de Valdoviño. Todas esas partes terían como referencia 
indudable mais acusada, mais potente o noso centro de saúde e a nosa localidade. 
Básicamente eses son os elementos fundamentais que fan desa posibilidade unha 
oportunidade de ouro. 

- Por outro lado esperar unha definición  do grupo popular que, oxalá, estamos 
convencidos que van a dicir, van a apostar pola vila, pola chegada deste centro de 
saúde. 

O Sr. Alcalde, naquel momento era o Sr. Leopoldo Rubido, pregunta si alguén máis quere 
intervir, ao que o Sr. Vergara responde que espera á réplica. 
A concelleira do BNG, dona María José Rodríguez Pérez, intervén dicindo:Nós apoiamos, 
apoiamos, por suposto o que está plantexando o Sr. Vergara. Parécenos imprescindible a 
construción dun novo centro de saúde, precisamente por todas as carencias que ten este: desde 
un aparato de ecografías, de radioloxía, e incluso un pequeno laboratorio. Hai cousas que 
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estiveron mal feitas desde o principio, por exemplo, as escaleiras de caracol nun centro de saúde 
non é algo moi cómodo, nin moi práctico.Tamén evidentemente gustaríanos saber cal é a 
postura do grupo de goberno.” 
O Sr. Alcalde dálle a palabra ao Sr. Rubido que responde aos voceiros dos grupos da oposición 
dicindo:O grupo de goberno entende que a petición do pleno extraordinario precipitouse 
realmente un pouco. En que cabeza colle que nosoutros vaiamos dicir que non a unha inversión 
de dous millóns e medio de euros. Efectivamente vamos a dicir que sí. Unha cousa é que 
fagamos reflexións en canto á ubicación, posto que a súa tésis é envialo para a zona do campo 
de fútbol. Nosoutros non estamos aínda sendo determinantes con respecto a iso. Sí vamos a 
reflexionar cal é o sitio máis axeitado e ese é o debate que se abre, nada máis. É obvio que non 
íamos a dicir que non a unha inversión de dous millóns e medio de euros. 
O Sr. Vergara contesta dicindo: Estamos encantados de que efectivamente a posición do grupo 
popular sexa a de aplaudir a construción dun novo centro de saúde porque efectivamente na 
prensa, a impresión que se deixaba era de que o grupo popular estaba máis por unha reforma do 
actual centro de saúde que pola construción dun novo centro. 
Respecto da ubicación nosoutros estamos dispostos a apoiar calquera ubicación razonable que 
plantexe o grupo popular. Bueno, menos o Palacete, por exemplo, que sería unha locura, como 
me dicía alguén o outro día, ou tirar toda a igrexa. Eu non estou a favor de tirar a igrexa como 
vostedes tampouco. Agora, douscentos metros máis para alá, ou douscentos metros máis para 
acá é unha polémica artificial que non existe realmente, polo tanto, aplaudimos esta toma de 
postura, clara, contundente que é a de que o grupo popular apoia o convenio suscrito polo 
Ministerio de Agricultura e pola Xunta de Galicia, insisto, facendo realidade os orzamentos que 
xa existían no 2010, que atopan unha percha marabillosa neste convenio e por fin, se atopa a 
financiación nun momento de crisis tan brutal. Que se pode na actual ubicación, ben; que hai 
que virse para onde están os nenos de doce anos no instituto, ben; que ao lado do polideportivo 
onde vai a xente da terceira idade, nenos de doce anos todos os días a enchelo, ben. 
En fin en calquer sitio razonable no casco urbano nos parece estupenda. 
O Sr Luis Rubido responde: Insisto en que hai unha serie de afirmacións que entendemos que 
son superfluas. Hai ubicacións que nombraron vostedes que caen por si soas, que son disparates. 
O que dí da igrexa, do palacete, incluso ao lado da piscina, porque estaría viciado. Viciado 
porque eses terreos foron expropiados con fines deportivos e ademáis diríamos que non á 
piscina. Nos queremos as dúas cousas, queremos a piscina e queremos novo centro de saúde e, 
obviamente non sería rentable nin viable para Cedeira ubicar a piscina despegada da outra 
piscina. 
O Sr. Vergara pregunta: Ou sexa, que si non é na actual ubicación, non existe centro de saúde? 
Qué outras posibilidades hai?  Qué outras opcións baraxa o grupo de goberno? 
O Sr. Luis Rubido responde dicindo: Estámolas estudando. Polo de pronto, ubicalo ao lado da 
piscina actual prescindindo dunha nova piscina ou dunha ampliación, xa por motivos reais non é 
posible. 
O Sr. Vergara contesta ao Sr. Luis Rubido: Non é certo. Existe un estudio de detalle levado a 
cabo por este concello en onde se transformaría o uso de deportivo a servizos. Pódese construír 
sin ningún problema de natureza legal, non existe problema de natureza legal que non poidan 
resolverse prácticamente de inmediato para ubicalo alí, onde existe esa outra posibilidade. Si 
nosoutros propuxemos esa ubicación foi porque se nos pecharon todas as portas para construílo 
na súa ubicación actual. Primeiro: o concello non ten propiedade sobre toda a Sindical; segundo: 
a Consellería de Sanidade negábase en redondo a saír de aí aínda que fora de forma provisional 
para volver de novo. Ofrecimos esa posibilidade de irnos, por exemplo, durante un ano á 
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Confraría ou a calquer outro sitio, incluso, ao propio Auditorio e volver ao cabo dun ano, 
negándose en redondo os técnicos da Consellería. Dixeron: cando nos vaiamos, vámonos de 
vez. Negáronse a estar facendo obras mentras se estaba en período de consultas, polo tanto, as 
dificultades facían imposibles naquela situación. Vostedes agora son capaces de resolvelas, son 
capaces de garantizar que o centro de saúde se pode construír na actual ubicación, estupendo. 
Vámola apoiar. Agora ben, se iso significa que non vai a vir o centro de saúde por culpa en que 
nos emperremos en que ou aí ou en ningún lado, iso parécenos un erro estratéxico enorme 
porque entre outras cousas se de aí se vai o centro e saúde temos tempo para que nese lugar se 
constrúa un dos mellores xeriátricos de toda a comarca. 
O Sr. Luis Rubido contesta dicindo: É cuestión de lei de expropiación forzosa. Existe a 
reversión, eses terreos foron expropiados con fins deportivos. Hai o perigo de que no medio da 
construción caia todo. Únicamente é iso, non hai cuestión urbanísticas. Entón vamos a estudiar a 
mellor ubicación posible tanto no tempo, tanto económica, nada máis. 
O Sr. Alcalde continúa dicindo: Quero dicir, que eu creo que aquí, a oposición foi fiel ó 
goberno, demostrando o seu apoio a que, en calquera ubicación que vostedes propuxesen, eles 
estarían de acordo, eu a iso me sumo, María José me poder corrixir, houbo reunións… 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Tivéramos unha pequena reunión aquí, se non recordo mal, tivo que 
ser despois dese pleno, supoño. 
 
O Sr. Alcalde di: Houbo varias preguntas en outros plenos que se preguntaron nos rogos e 
preguntas que non se contestaron do grupo de goberno, por iso que ó final… Foi problema da 
Xunta? Outros centros, como é o de Ares, estiveron na mesma situación, no mesmo convenio e 
hoxe estanse estrenando. Eu creo que aquí houbo moitas dúbidas que quedaron no camiño e 
nunca houbo unha explicación, digamos, real e clara do que realmente aconteceu durante ese 
período. Eu sólo quería dicir iso. Por iso, lles rogo, que así como se veu neste texto que se leu, 
do ano 2013, que o grupo popular apoie a iniciativa do grupo de goberno da ampliación do 
centro de saúde do edificio das sindicais. Nada máis. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: A ver, volvendo ó centro de saúde, do texto que acaba de ler, a 
Xunta nunca consignou a parte que correspondía. A partir de aí, o goberno tripartito anterior, a 
obriga que tivo foi aportar o solo e aportou o solo cun informe de aquí, dos técnicos da Xunta 
que dixeron sempre que ese espacio tiña unha concorrencia…demasiada concorrencia de 
servizos públicos. Aí nin podía saír con axilidade unha ambulancia. Eu as conversacións que 
tiven co xerente eran que non apostaban por edificios en varias plantas, de unha soa planta, e 
ofrecéuselle o solo. Pero a consignación nunca existiu. A partir de aí… 
 
O Sr. Alcalde di: Con respecto ao que está dicindo, é algo que vostede di, pero que non aparece 
en ningún sitio. Eu estou lendo o extracto dun pleno onde ninguén di iso, é dicir, é traballo sen 
consignar que a Xunta de Galicia… 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Cómo consignar? 
 
O Sr. Alcalde di: E logo? Cómo se fai? Quén consigue o diñeiro das administracións? Quén está 
machacando encima para que metan diñeiro nas partidas? É obriga súa, ou sería súa, do seu 
grupo, ir a Santiago para que meteran esa parte como meteu o Estado os dous millóns e medio, 
como se fai tamén outra obra ou farían outras. Iso é así, como o tema das Pontigas o proxecto se 
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aprobou, a vostedes non lles interesou facelo, houbo que pelealo, non é chamar por teléfono e 
conseguilo, hai  que ir moitas veces, neste caso á Diputación, pelealo ata que ao final hai unha 
aportación económica e, neste caso, é así. Eu polo que se transcribe aquí deste pleno, polo que 
se lee, digamos, da acta do pleno, non é nada do que vostede está dicindo. E gustaríame moito 
que iso que está dicindo, que o dixera nos plenos durante os anos 2011-2015, porque ninguén 
sabía nada de todo iso. Bueno, agora ese diñeiro perdímolo, eu creo que temos que mirar todos 
polo ben común de todos, e agora mesmo, sería a ampliación do centro de saúde que é a 
posibilidade que nos dan que vostedes no seu momento creo que tamén baraxaban, e a partir de 
aí, tratar de sacar adiante, entre todos. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: A acta dun pleno reproduce o debate dese pleno. Nada máis. Se 
vostede fala de documentos con eficacia xurídica, a primeira obriga tivérona vostedes de aportar 
o solo. Aportaron o solo con informe negativo da Xunta. A partir de aí… 
 
O Sr. Alcalde: No pleno, na acta deste pleno, vostedes non din nada diso, e non o levou a 
ningún pleno? Sabe que este asunto non o levou a ningún pleno? A vostede lle fixeron moitas 
preguntas nos plenos en “rogos e preguntas” e non as contestou. Non levou ningún asunto sobre 
is. Non, non…é que non contestou a ningunha.  
 
Polo Sr. Presidente se somete a consideración do Pleno a urxencia do asunto, resultando 
APROBADA a urxencia por unanimidade dos membros presentes, e polo tanto, polo voto 
favorable da maioría absoluta do número legal de membros da Corporación, incluíndose na orde 
do día. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes, 
ACORDA: APROBAR a proposta da Alcaldía nos termos nos que quedou transcrita. 
 
Pola Presidencia infórmase que o grupo de goberno municipal somete á consideración do Pleno, 
por razón de urxencia, a seguinte moción á que pola Secretaria dáse lectura en extracto: 
 
11.2 SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PLAN PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN 
ÚNICO DE CONCELLOS “POS+2019” 
 
A aprobación das Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+2019”, foi publicada no BOP núm. 188 
de 2 de outubro de 2018. 
 
Con data 05.10.2018 recibiuse do Servicio de Plans Provinciais da Deputación Provincial a 
Circular sobre a aprobación das Bases reguladoras do Plan Único de Concellos POS+2019, 
cunha asignación a este concello de 547.475,97 €. 
 
Por isto, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 
1.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (Plan único de concellos) “POS+  2019” da Deputación Provincial da Coruña, 
cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega  
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provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian 
con cargo a “achega provincial 2019” e “achega provincial 2018”. Non se solicita importe algún 
no apartado de “préstamo provincial 2019”: 
 
A) Financiamento do pago a provedores: 
 
 Capítulo II Capítulo VI Total 
Achega provincial 2018 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

6.271,89 7.815,06 14.086,95 

Achega provincial 2019 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

--- --- --- 

Subtotal pago a provedores 6.271,89 7.815,06 14.086,95 
 
 
B ) Financiamento de gastos correntes:         
 Deputación 
Achega provincial 2019 aplicada ao financiamento de gastos correntes 258.646,02 
Subtotal gasto corrente 258.646,02 

 
C ) Financiamento de investimentos: 
 

ACHEGA PROVINCIAL 2019 Financiamento do investimento 
Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 

total 
 --- ---  ---  ---  
        
Subtotal investimentos achega provincial 2019  --- ---  ---  

 
 

ACHEGA PROVINCIAL 2018 
(Investimentos financeiramente sostibles) 

 
Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 
total 

NOVA REDE DE SANEAMENTO NAS 
RÚAS ESTRADA, VALDOVIÑO E 
OUTRAS 

97.106,87 94.700,21 191.807,08 

     
Subtotal investimentos achega provincial 
2018 

97.106,87 94.700,21 191.807,08 

 
 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2019 Financiamento do investimento 
Denominación da obra ou subministración Préstamo 

Deputación 
Achega 

Concello 
Orzamento 

total 
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---  ---  ---  ---  
Subtotal investimentos préstamo provincial 
2019 

 --- ---  ---  

 
 
Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2019 e 
que se relacionan nestas táboas. 
 
D) Redución de débeda con entidades financeiras: 
 

Entidade financeira Número/código do 
préstamo 

Importe de “préstamo provincial 
2019” aplicado á redución da 

débeda 
--- --- --- 
Subtotal redución de débeda con entidades 
financeiras 

--- 

 
E) Resumo: 
 

SUBTOTAIS Deputación Concello Total 
 
A- PAGO A PROVEDORES 
 

Achega 2018 
 

14.086,95  14.086,95 

Achega 2019 
 

0,00  0,00 

B- GASTOS CORRENTES   Achega 2019 
 

258.646,02  258.646,02 

 
 
C- INVESTIMENTOS 
 

Achega 2019 
 

0,00 0,00 0,00 

Achega 2018 
 

97.106,87 94.700,21 191.807,08 

Préstamo 
2019 

 

0,00 0,00 0,00 

D- REDUCIÓN DÉBEDA 
Préstamo 

2019 
 

0,00  0,00 

 
 

T O T A L 

Achega 2019 
 

258.646,02 0,00 258.646,02 

Achega 2018 
 

111.193,82 94.700,21 205.894,03 

Préstamo 
2019 

 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL 369.839,84 94.700,21 464.540,05 
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2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2019 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 25% do total de achega e préstamo provincial asignado) 

Orzamento 

MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DA ILUMINACIÓN 
PÚBLICA NA AVDA. CASTELAO 

55.421,99 

EXTENSIÓN DA REDE DE SANEAMENTO EN VILACACÍN 76.929,72 
  

TOTAIS 132.351,71 
        
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 2019 os fondos necesarios 
para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2019. 
 
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e 
execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta se 
produce efectivamente. 
 
6.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e 
no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase 
o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu 
importe.  
 
7.- Autorizar 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.” 
 
Intervén o Sr. Alcalde: Eu, o único, explicar o tema das obras, que conste en acta, que son as 
que van na achega provincial 2018. Que é a nova rede de saneamento nas rúas Estrada, 
Valdoviño e outras. Que di que:  
“As rúas obxecto desta obra dispoñen dunha rede unitaria de saneamento, nas que se recollen as 
fecais das vivendas e as pluviais da calzada, por medio de sumidoiros, pero non as pluviais dos 
edificios, que verten directamente á calzada e recóllense por sumidoiros existentes. A rede 
actual, das distintas rúas, está conectada á rede existente no Camiño real da Magdalena e está 
formada por tuberías de fibrocemento e ten problemas continuos de funcionamento, 
producíndose continuos atascos, por dúas razóns principais: o mal estado das tuberías e a escasa 
pendente das canalizacións. O presente proxecto ten como obxectivo dotar dunha rede de 
saneamento separativas as rúas A Estrada, Valdoviño, San Sadurniño e Travesía da Praia. As 
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obras consistirán en demoler a rede existente, colocando no mesmo lugar a nova rede de fecais, 
que permita utilizar as acometidas existentes das vivendas. Realizarase unha nova rede de 
pluviais conectando todas as baixantes dos edificios e dispoñendo unha nova rede de 
sumidoiros. Ambas redes conectaranse ás redes fecais e pluviais existentes no Camiño Real da 
Magdalena coas pendentes necesarias para un óptimo funcionamento.”  
 
O Sr. Alcalde continúa dicindo: Estos textos son os anexos de Alcaldía. Esta é a obra principal, 
logo, como complementarias, metemos dúas, unha é a mellora da eficiencia enerxética de 
iluminación pública na avenida Castelao: 
“Con esta actuación pretendese a substitución das luminarias existentes por outras de tecnoloxía 
led. As luminarias actuais son de vapor de sodio, as cales non conteñen mercurio, e parte de elas 
atópanse en mal estado debido á súa antigüidade, co cal o seu rendemento está reducido. A 
substitución deste tipo de iluminación por outra de menor potencia, maior rendemento, exentas 
de mercurio, sen contaminación lumínica, maior vida útil, menor mantemento, fan que a 
instalación sexa máis eficiente e por tanto a contaminación producida pola mesma se minimice 
considerablemente. As luminarias tipo led precisan menos da metade de potencia eléctrica para 
producir o mesmo fluxo luminoso que as lámpadas actuais de vapor de sodio, co que se reduce 
o consumo eléctrico. Por outra parte, coa redución do consumo de enerxía conséguese que as 
plantas xeradoras de enerxía diminúan a súa emisión de dióxido de carbono, contribuíndo así a 
cumprir coas regulacións e directivas ambientais nacionais e internacionais. A ubicación das 
actuacións descritas levaranse a cabo na totalidade da principal vía de acceso a Cedeira, avenida 
de Castelao”. 
 
O Sr. Alcalde continúa dicindo: E o segundo proxecto complementario é a extensión da rede de 
saneamento en Vilacacín: “Na actualidade, o núcleo rural de Vilacacín, carece de rede de 
saneamento municipal, polo que as vivendas deben dispoñer dun sistema de depuración propio. 
Con esta actuación, preténdese a execución dunha rede de saneamento de augas residuais, 
seguindo as recomendacións das instrucións técnicas para obras hidráulicas en Galicia 
publicadas pola Xunta de Galicia. A obra consiste na instalación de tubería de saneamento de 
PVC e diámetro de 315 mm, no lugar de Vilacacín. A lonxitude total da actuación será de 
639,25 m, executando un total de 21 pozos de rexistro asentados sobre soleira de formigón e 
rematados con tapa e marco de fundición. A nova canalización de augas residuais vai dende o 
punto de menor cota, onde se sitúa a conexión á rede existente na rúa Fernando Lago, ao punto 
de maior cota, o de inicio do tramo, no lugar de Vilacacín”. 
 
Polo Sr. Presidente se somete a consideración do Pleno a urxencia do asunto, resultando 
APROBADA a urxencia por unanimidade dos membros presentes, e polo tanto, polo voto 
favorable da maioría absoluta do número legal de membros da Corporación, incluíndose na orde 
do día. 
 
Aberto o turno de intervencións o Sr. Rubido Ramonde di: Nós imos votar a favor, pero 
queremos facer un rogo que na próxima oportunidade presupostaria que teña o concello, a ver se 
pode dotar ao auditorio dun segundo ascensor, que está moi necesitado. 
 
O Sr. Alcalde di: A proposta me parece axeitada, creo que incluso deberíamos renovar o actual 
ascensor. Cambiar os dous ascensores, así como tamén estamos mirando unha proposta que no 
seu momento tamén houbera 
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A Sra. Rodríguez Pérez di: O problema xa non é o do ascensor… 
 
O Sr. Alcalde di: É o tema do foso. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: É o tema do foso, da humidade, da bomba de achique. 
 
O Sr. Alcalde di: Pero igual un ascensor máis moderno non necesita tanto fondo porque se pode 
sacar por arriba e entón, igual sería máis útil, porque o que hai… 
 
O Sr. Labraña Barrero di: Eu diría máis. Eu diría que o auditorio é unha instalación municipal 
que ten unha utilización, se non masiva, non comparable seguramente á do polideportivo 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Pero ten moita. 
 
O Sr. Labraña Barrero di: Pero si que, seguramente, necesitaría unha intervención potente e, ó 
mellor, ata pensar nunha persoa con responsabilidades directas sobre o seu mantemento, xestión 
e esas cousas. Algo así nun futuro. É unha idea que me xurde a raíz disto. Porque isto é ir 
parcheando, amañamos o tema das saídas, agora falamos do ascensor, a barandilla que se cae a 
cachos, que non se adapta, me parece, moi ben á normativa. Pois eu creo que igual había que 
facer unha revisión global do propio edificio. Tanto do seu mantemento, como da súa xestión. 
 
O Sr. Alcalde di: O mantemento sempre é importante. As dependencias municipais, para os 
anos que teñen, pois están bastante ben. 
 
O Sr. Labraña Barrero di: Falo da utilización, canto máis uso, máis deterioro, loxicamente.  
 
O Sr. Pérez Riola di: É que iso, por exemplo, non foi pensado como escola de música. É que 
estámoslle dando un uso que ao mellor non foi pensado para iso, tampouco. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Si, pero de todas formas, teno. 
 
O Sr. Pérez Riola di: Non, pero ten por iso. Se ti sacas a escola de música de aí, o uso baixa 
moito. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Bueno, está servicios sociais. 
 
O Sr. Labraña Barrero di: Está servicios sociais, está o propio auditorio. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Foi para mellorar o disfrute dos usuarios da escola de música. 
 
O Sr. Pérez Riola di: Non, non…se eu non estou falando da escola de música. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Tanto no baixo da sindical como o de Piñeiro. 
 
O Sr. Pérez Riola di: O ascensor ten un uso moi grande por culpa diso. 
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O Sr. Labraña Barrero di: Seguramente desproporcionado ó … 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Nós entendemos que é preciso un segundo ascensor. E se pode ser de 
maior tamaño, mellor. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez: De máis amplitude porque ese é pequeno. 
 
O Sr. Alcalde di: Pero é que entón, a ver… a idea é que si poñemos un segundo ascensor, eu 
non sei se collerán porque seguramente estén pegados o un ó outro os ocos, entón se o fas máis 
grande, non vas a poder picar hacia un lado, eu creo. Entón, había que ver a posibilidade de 
crear un novo e renovar o actual, que o problema que ten o actual é polo temas das humidades 
que é cando se para. Pero si que está un pouco antigo. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes, 
ACORDA: APROBAR a proposta da Alcaldía nos termos nos que quedou transcrita. 
 
Polo Sr. Presidente pregúntase se algún dos presentes desexa someter á consideración do Pleno, 
por razóns 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 
 
12. ROGOS E PREGUNTAS 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Ben, só unha pregunta, nós solicitamos o resgardo do ingreso do 
Polideportivo dun período concreto. Entregóusenos, pero houbo un resgardo que foi substituído 
o orixinal por unha certificación totalmente extemporánea, o feito contable é de xaneiro e 
entregóusenos unha certificación de que había sido ingresada unha cantidade. Entón, é para 
reiterar que se nos entregue unha copia do orixinal. Cal é motivo polo que non se nos entregou? 
 
O Sr. Alcalde di: O Interventor, que non está aquí, foi o que fixo os ingresos no banco. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Ese ingreso, ese documento de ingreso foi substituído, alguén foi 
despois de pedilo, catro meses despois, ó banco e fixéronlle unha certificación. Dónde está? Nós 
pedimos copia. 
 
O Sr. Alcalde di: Esa é a cantidade que se ingresou. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Bueno, pois ingresouna o Interventor. 
 
O Sr. Alcalde di: Ou a persoa que vostede di que foi a que fixo o ingreso, non foi a que fixo o 
ingreso no banco. Ese diñeiro ingresouno o Interventor que llo pediu él. E o Interventor o 
ingresou él no banco. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Vale, de acuerdo. Fíxoo o Interventor? 
 
O Sr. Alcalde di: Ese é o documento que ten que ter vostede. Fíxoo o Interventor. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Ben, pois queremos unha copia. 
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O Sr. Alcalde di: É a copia que da o banco, a certificación. Alguén fai ingresos por vostede? Si 
Manolo fai un ingreso por vostede, terá que sair o ingreso que sae xustificado. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Claro, por qué se substitúe por unha certificación? Por qué? 
 
O Sr. Alcalde di: Porque esa persoa non fixo o ingreso. Esa persoa non fixo o ingreso. Esa 
persoa deulle o diñeiro ó Interventor. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Non, non. Mentira. 
 
O Sr. Alcalde di: Cómo? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Nosoutros solo pedimos resgardos de ingresos. Nada mais. Non 
sabemos quen ingresou. Solo é para reiterar. Esa é a única pregunta. 
 
O Sr. Alcalde di: Tamén nosoutros temos unha reiteración, lle repito, que xa contestara vostede 
dunhas preguntas que facemos do goberno municipal, tamén estamos esperando os informes 
desa Intervención. Non che vou con contos, dígoche a verdade, é verdade. A min non me fai 
falta ir ao Valedor do Pobo. Esperamos a que se nos poida contestar ó grupo de goberno. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: O grupo popular reitera a copia dese documento. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez: Pero de qué documento? Eu aínda non me enterei de qué documento é. 
 
O Sr. Alcalde di: Xa o sei que non te enteraches. Os ingresos do polideportivo ingresáronse, 
entregóuselle o diñeiro ó Interventor e o Interventor levouno para o banco. E levouse un 
certificado desa cantidade que se ingresou. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: E iso non lles vale? 
 
O Sr. Alcalde di: É un certificado. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: E por qué dos demais está o orixinal? 
 
O Sr. Alcalde di: Pregúntelle ó Interventor por qué mandou facelo así, ó que estaba. Por qué non 
llo preguntou daquela? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Bueno, queda reiterado. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 21:14 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 


