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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN EN DATA 26 DE 
SETEMBRO DE 2019. 

 
 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
MANUEL PEREZ RIOLA 
CARMELA PRIETO CAL 
MAGDALENA PEREZ VILLAR 
JESUS ROMERO CARRACELAS 
ERMITAS GARCIA RIOS 
MANUEL MARTINEZ LOPEZ 
ESTEBAN BLANCO GARROTE 
ESTHER COUTO LAMIGUEIRO 
MARIA DE LA LUZ LEONARDO ANEIROS 
MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ 
MANUELA LOPEZ RODRIGUEZ 
 
AUSENTES: 
Excusa a súa asistencia o concelleiro LUIS RUBIDO RAMONDE. 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTORA: 
YOLANDA ARES BAO 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira (A Coruña), ás 20:00 horas do día 26 de setembro 
de 2019, 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 31.07.2019 E DA ACTA DE DATA 09.08.2019 
 
De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe 
algunha obxección á acta de data 31.07.2019 ou á acta de data 09.08.2019. 
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A Presidencia somete a votación ordinaria a aprobación das actas dos plenos anteriores, 
correspondentes ao ordinario de data 31.07.2019 e ao extraordinario de data 09.08.2019, 
resultando aprobadas por unanimidade dos concelleiros presentes. 
 
 
2. DETERMINACIÓN DOS DÍAS FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2020 

 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 23 de 
setembro de 2019, que di: 
 
“Vista a Proposta da Alcaldía de data 17.09.2019, que di: 
 
“Con data 24.07.2019 (rex entrada nº 2631) ten entrada no rexistro do Concello escrito da 
Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria, no cal se 
comunica o calendario laboral para o ano 2020 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 festa de carácter retribuído e non recuperable no ámbito 
deste termo municipal para o vindeiro ano 2020, que deberá remitirse a dito departamento 
territorial antes do día 15 de outubro de 2019. 
 
Á vista da competencia do pleno para o coñecemento ou aprobación destes días de festa, 
tendo en conta que os días escollidos tradicionalmente como festivos locais; 13 de xuño (San 
Antonio) e 26 de xullo (Santa Ana) coinciden en sábado e domingo, respectivamente, propoño 
ao concello pleno a adopción do seguinte ACORDO: 
 
Primeiro.- Fixar como días de festa de carácter retribuído e non recuperable no ámbito deste 
termo municipal para o vindeiro ano 2020 os seguintes: 
 

- 25 de febreiro  
- 30 de outubro 

 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Servizo de Traballo e Economía Social da 
Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria.” 
 
A Comisión, por catro (4) votos a favor do PSdeG-PSOE e dúas (2) abstencións do PP, acorda 
ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao Pleno a súa aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións, o Sr. Alcalde di: Respecto a este punto, o outro día na 
comisión informativa o voceiro do Partido Popular propoñía cambiar o día de outubro polo día 
de San Cosme. Escollémolo porque sería un día non lectivo, o día de Samaín, é festivo o ensino. 
Eu díxenlle que era unha cuestión de falalo aquí entre todos. Nós estivémolo pensando.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: E senón, o 31 de outubro. 
 
A Sra. López Rodríguez: É este ano, o que ven non se sabe 
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O Sr. Alcalde di: Claro, non se sabe. Tíñamos dúas cousas, que non sabemos se o ano que ven 
vai a ser festivo e, por outro lado, tamén dicíamos polo tema da conciliación. É dicir, se ese día 
é festivo no ensino, pois tamén nos gustaría aos pais que fora festivo para poder estar cos 
fillos. Foi algo que estivemos falando aínda agora e claro, se é festivo San Cosme xa é para 
todos, pero bueno tamén pola tarde poden estar na casa cos pais. Entón, démoslle esa 
pequena volta. Pola nosa parte, nós deixariámolo así, pero queriámolo falar. O outro día xurdiu 
isto, é festivo no ensino, pero tamén pola tarde é bo para os pais que teñan ese día festivo 
para despois pola tarde poder desfrutar de estar cos fillos. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Eu véxoo ben. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por nove (9) votos a favor, do PSdeG-PSOE (7) e do 
BNG (2), e tres (3) abstencións do PP, ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa de 
Plenos nos termos nos que quedou transcrito. 
 
3. MODIFICACIÓN DA REPRESENTACIÓN TÉCNICA NA REDE DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 23 de 
setembro de 2019, que di: 
 
“Vista a Proposta da Alcaldía de data 17.09.2019, que di: 
 
“Visto que con data 19.12.2019 o concello pleno en sesión ordinaria adoptou o acordo de 
adhesión á Rede de Dinamización Lingüística e a designación da representación política e 
técnica para a mesma que no se punto segundo dicía: 
 “(…) 
Nomear en representación técnica: 
Titular: David Rodríguez Lorenzo 
Suplente: Enrique Vázquez Martínez (…)” 
 
Visto que con data 29.07.2019 (rex de entrada nº 2645) D. David Rodríguez Lorenzo presenta 
escrito no que expón que pasará a formar parte do corpo de profesores de ensino secundario 
e solicita causar baixa con data 07.08.2019. 
 
Vista a resolución de Alcaldía nº 427/2019 de data 29.08.2019 pola que se resolve contratar 
como normalizadora lingüística a Dª Laura Isabel Rubio Rendo dende o día 02.09.2019. 
 
En base ao exposto, no uso das facultades que me confire a normativa vixente, propoño ao 
Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 
 
Primeiro.-Nomear en representación técnica na Rede de Dinamización Lingüística, creada pola 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, como titular a Dª Laura Isabel Rubio 
Rendo e manter como suplente a D. Enrique Vázquez Martínez. 
 
Segundo.- Remitir certificación do presente acordo á Secretaría Xeral de Política Lingüística da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.” 
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A Comisión, por catro (4) votos a favor do PSdeG-PSOE e dúas (2) abstencións do PP, acorda 
ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao Pleno a súa aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por nove (9) votos a favor, do PSdeG-PSOE (7) e do 
BNG (2), e tres (3) abstencións do PP, ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa de 
Plenos nos termos nos que quedou transcrito. 
 
 
4. RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 326/2019 DE 18.06.2019 – APROBACIÓN DO PROXECTO 
“MODIFICADO NÚM. 1 DE SANEAMENTO EN AS PONTIGAS. POS+2017” 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 23 de 
setembro de 2019, que di: 
 
“Con data 18.06.2019 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 326/2019 que se transcribe a 
continuación, da cal se solicita a súa ratificación polo Pleno da Corporación: 

 
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 
Asunto: APROBACIÓN DO PROXECTO “MODIFICADO NÚM. 1 DE SANEAMENTO EN AS 
PONTIGAS. POS+2017” 
 
Mediante o acordo plenario de data 23.02.2017 solicitouse a participación no Plan de Obras e 
Servizos 2017 (POS+2017) da Deputación Provincial; no cal foi incluido entre outros, o 
proxecto da obra "Saneamento en As Pontigas". 
 
Entre as autorizacións sectoriais necesarias para levar a cabo o citado proxecto foron 
solicitadas aos organismos Augas de Galicia e Deputación Provincial (servizo de Vías e Obras). 
Augas de Galicia solicitou variar sensiblemente a posición da depuradora ecolóxica que se 
instalará na parcela donde se realizará a actuación; e o Servizo de Vías e Obras da Deputación 
Provincial requiriu a proteción das conducións subterráneas lonxitudinais na marxe da vía DP-
2204. 
 
Para dar cumprimento aos requirimentos destes organismos, foi redactado o proxecto 
“Modificado núm. 1 de Saneamento en As Pontigas” de data xullo de 2017; modificación non 
sustancial e que non altera o presuposto do proxecto. 
 
Por isto, RESOLVO: 
 
1.- Aprobar o proxecto técnico denominado "Modificado núm. 1 de Saneamento en As 
Pontigas" de data xullo de 2017, o cal contén modificacións que non supoñen variación no 
importe total do mesmo. 
 
2.- Enviar o proxecto técnico "Modificado núm. 1 de Saneamento en As Pontigas" de data xullo 
de 2017 á Deputación Provincial a través da plataforma telemática SUBTEL. 
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3.- 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 unanimidade dos seus membros presentes, emite ditame favorable e acorda 
propoñer ao Pleno a ratificación da Resolución de Alcaldía núm. 326/2019.” 
 
Aberto o turno de intervencións, a Sra. Rodríguez Pérez di:Unha pregunta que ten que ver e 
non ten que ver, sobre este punto e o seguinte, todo o que son ratificacións, Secretaría e 
Intervención non fixeron ningún informe? 
 
A Sra. Secretaria di: No seu día se fixeron os informes ao proxecto. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Os informes ao proxecto pero para isto non.Vale. 
 
O Sr. Alcalde di: No informe que se fai adoptouse como que se modificaba o punto onde se 
colocaba a depuradora, entón no seguinte punto ratifícase que está no mesmo sitio porque se 
fixo un estudo de viabilidade. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Xa sei, xa sei… Iso lino, iso lino. O que non tiña moi claro era por qué 
non aparecía ningún informe. 
 
O Sr. Alcalde di: Non, porque son previos. 
 
A Sra. Secretaria di: Ás veces si que piden que os modifiquemos. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Ás veces si que se ten feito, por iso me estrañaba que non houbera 
ningún informe. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes, 
ACORDA: RATIFICAR a Resolución de Alcaldía núm. 326/2019. 
 
5. RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 329/2019 DE 20.06.2019 – APROBACIÓN DO PROXECTO 
“MODIFICADO NÚM. 1 DE SANEAMENTO EN AS PONTIGAS. POS+2017. CORRECIÓN DO 
CONTIDO DOS ANTECEDENTES” 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 23 de 
setembro de 2019, que di: 
 
“Con data 20.06.2019 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 329/2019 que se transcribe a 
continuación, da cal se solicita a súa ratificación polo Pleno da Corporación: 

 
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
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Asunto: APROBACIÓN DO PROXECTO “MODIFICADO NÚM. 1 DE SANEAMENTO EN AS 
PONTIGAS. POS+2017”. CORRECCIÓN DOS ANTECEDENTES. 
 
A Resolución de Alcaldía núm. 326/2019 de 18 de xuño contén un erro de transcrición no 
relativo aos antecedentes que nel se citan. Así, consta que o organismo Augas de Galicia 
solicitou variar sensiblemente a posición da depuradora ecolóxica que se instalará na parcela 
donde se realizará a actuación denominada “Modificado núm. 1 de Saneamento en As 
Pontigas”; e a realidade é que a posición desta non variou con respecto ao proxecto inicial, 
senón que se realizaron estudios dirixidos a demostrar que a ubicación prevista non supoñía 
risco de inundabilidade. 
 
Por isto RESOLVO: 
 
Modificar o contido dos antecedentes da Resolución de Alcaldía núm. 326/2019 de 18 de xuño 
do seguinte xeito: 
 
Onde dí: 
 
“Entre as autorizacions sectoriais necesarias para levar a cabo o citado proxecto foron 
solicitadas aos organismos Augas de Galicia e Deputación Provincial (servizo de Vías e Obras). 
Augas de Galicia solicitou variar sensiblemente a posición da depuradora ecolóxica que se 
instalará na parcela donde se realizará a actuación; e o Servizo de Vías e Obras da Deputación 
Provincial requiriu a proteción das conducións subterráneas lonxitudinais na marxe da vía DP-
2204. 
 
Para dar cumprimento aos requirimentos destes organismos, foi redactado o proxecto 
“Modificado núm. 1 de Saneamento en As Pontigas” de dta xullo de 2017; modificación non 
sustancial e que non altera o presuposto do proxecto.” 
 
Debe dicir: 
 
“Entre as autorizacións sectoriais necesarias para levar a cabo o citado proxecto consta a da 
Deputación Provincial (servizo de Vías e Obras), organismo que requiriu a proteción das 
conducións subterráneas lonxitudinais na marxe da vía DP-2204. 
 
Para dar cumprimento a este requirimento foi redactado o proxecto “Modificado núm. 1 de 
Saneamento en As Pontigas” de data xullo de 2017; modificación non sustancial e que non 
altera o presuposto do proxecto.” 
 
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 dos seus membros presentes, emite ditame favorable e acorda 
propoñer ao Pleno a ratificación da Resolución de Alcaldía núm. 329/2019.” 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
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O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes, 
ACORDA: RATIFICAR a Resolución de Alcaldía núm. 329/2019. 
 
6. RATIFICACIÓN DO DECRETO 436/2019 - PARTICIPACIÓN NA 2ª FASE DO POS ADICIONAL 
1/2019 CON NOVOS INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 23 de 
setembro de 2019, que di: 
 
“Con data 04.09.2019 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 436/2019 que se transcribe a 
continuación, da cal se solicita a súa ratificación polo Pleno da Corporación: 

 
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 
ASUNTO: PARTICIPACIÓN NA 2ª FASE DO POS ADICIONAL 1/2019 (Plan único de concellos) 
CON NOVOS INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES 
 
Con data 30.04.2019 recibiuse a Circular sobre a elaboración do POS+ADICIONAL 1/2019 por 
maior achega da Deputación Provincial, na cal consta que corresponde a este concello unha 
achega provincial aplicada na 2ª fase de 87.648,86 €. 
 
O Concello de Cedeira desexa incluír nesta segunda fase un novo proxecto técnico 
financeiramente sostible denominado “Conservación de camiños en O Beco, A Painceira, 
Santallamar e outros”. 
 
Constan solicitadas as seguintes autorizacións sectoriais: 

− Axencia Galega de Infraestruturas da Consellería de Infraestruturas 
− Augas de Galicia 
− Servizo de Estradas da Deputación Provincial da Coruña 
− Demarcación de Costas en Galicia 
− Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 

 
Por isto RESOLVO: 
 
1.- “Participar na 2ª Fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal (Plan único de concellos) Adicional 1/2019 da Deputación Provincial 
da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, solicitando a aplicación do 
resto da maior achega provincial asignada non utilizada na 1ª Fase, aos investimentos 
financeiramente sostibles que se indican a continuación, e aprobar os correspondentes 
proxectos de obras: 
 

Investimentos financeiramente sostibles  
2ª Fase POS+ Adicional 1/2019 

Financiamento dos investimentos 

Deputación Concello Orzamento 
total 

CONSERVACIÓN DE CAMIÑOS EN O BECO, A 87.648,86 1.885,79 89.534,65 
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PAINCEIRA, SANTALLAMAR E OUTROS 

TOTAL 87.648,86 1.885,79 89.534,65 
 
Maior achega provincial asignada ao concello 380.648,86 

Maior achega provincial aplicada na 1ª Fase 293.000,00 

Maior achega provincial aplicada na  2ª Fase 87.648,86 
     
 
2.- 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. 
 
3.- Declarar que o concello ten crédito, e de ser o caso, que se compromete a incluír no 
orzamento municipal os fondos necesarios, para facer fronte á achega municipal aos 
investimentos financeiramente sostibles incluídos na 2ª Fase do POS+ Adicional 1/2019, se o 
concello voluntariamente realiza algunha achega ao seu financiamento. 
 
4.- 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. 
 
5.-  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.  
 
6.- Autorízase 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. 
 
7.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 
presente acordo e o correspondente expediente. 
 
8.- Ratificar a presente resolución polo Pleno do concello 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, María del Mar Antón Brage, como Secretaria acctal., dou fe.” 
 
A Comisión, por unanimidade dos seus membros presentes, emite ditame favorable e acorda 
propoñer ao Pleno a ratificación da Resolución de Alcaldía núm. 436/2019.” 
 
Aberto o turno de intervencións, a Sra. Rodríguez Pérez di: Unha pregunta, aquí tampouco 
fixéchedes informe? Porque esta é unha ratificación un pouco distinta das outras. 
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A Sra. Secretaria di: Pero non se enviou toda a documentación por correo electrónico? 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: A min informes vosos non me chegaron. 
 
O Sr. Alcalde di: O normal destas é que como en calquera outro POS o que leva é tanto informe 
técnico como xurídico. 
 
A Sra. Secretaria di: Si, levan todos. 
 
O Sr. Alcalde di: Van subidos ao TEDeC, van subidos neste caso á plataforma de Deputación, 
igual faltan de enviárvolos. Na resolución o que se está dicindo é que se dota ó presuposto…  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: A min non se me enviaron. Por iso me estraña. A min non me 
chegou. 
 
O Sr. Alcalde di: O que pasa é que agora o que fixemos foi facelo por decreto e dámoslle conta 
ó Pleno para que se aprobe. 
 
A Sra. Secretaria di: Pero o proxecto recibíchedelo? 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Non.  
 
O Sr. Alcalde di: O proxecto, na Comisión informativa do luns eu dixen que se enviara, estaba 
Esteban. 
 
O Sr. Blanco Garrote di: Si, si.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: O que chegou foi a proposta, pero os vosos informes, non. E é o que 
me estrañaba. 
 
O Sr. Alcalde di: E o proxecto? 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Non, o proxecto non. 
 
O Sr. Alcalde di: O outro día quedamos na Comisión informativa de que se vos enviase. 
 
A Sra. Secretaria di: Eu díxenlle á administrativa que llo enviase a todos. 
 
O Sr. Alcalde di: Son asfaltado, son de grao, neste caso, e no que é referente ao Beco é dende o 
cruce da gasolinera ata o cruce do Coto. É asfaltado e leva como unha senda peonil no lado 
dereito, subindo, vai levar tubos canalizados. É dicir, estamos intentando non facer tanto riego 
e facer máis aglomerado porque dura bastante máis. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Eu quería que me contestara Manolo, como concelleiro de obras, 
por qué citades O Beco, A Painceira, Santallamar e outros? Os outros cales son? 
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O Sr. Alcalde di: O Cancelo. É outro. O de outros é porque no título do proxecto a Deputación 
non nos deixa poñer todo o que queiramos de largo e son catro camiños. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Vale. E outra cousa, cales son os criterios que seguíchedes para 
escoller estes camiños e non outros? Porque haberá unha prioridade. 
 
O Sr. Pérez Riola di: Si. Os criterios: con respecto ao Beco, o tránsito que hai; respecto á 
Painceira foi solicitado polos veciños. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Veciños en xeral, non por un veciño. 
 
O Sr. Pérez Riola di: No, non, os veciños que viven alí, pola maioría porque alí hai unha usura 
que se lles vota por baixo e van facer as cunetas para que non pase. E en Santallamar, xa 
sabemos como está, e entón hai que adornar porque o rego, cando sacan madeira, esfóndase 
todo. E a pista do Cancelo está tamén desfeita, é un trozo pequeno. 
 
O Sr. Alcalde di: María, mandóusevos todo por correo, por wetransfer. 
 
A Sra. Prieto Cal di: Si que aparecía un apunte no correo de que como era demasiado pesado, 
mandábao por wetransfer. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Ah! Si, é verdade, tes razón. 
 
O Sr. Alcalde di: É que senón é imposible. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Si, o proxecto dis. 
 
O Sr. Alcalde di: Non, pero ía cos informes, memoria económica… 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Ah, vale, iso si! 
 
A Sra. Secretaria di: Informe que debe ser o técnico xurídico. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Si, vale, vale, perfecto. É que me estrañaba, pero agora que o dis, 
non o vin. Vale, grazas. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes, 
ACORDA: RATIFICAR a Resolución de Alcaldía núm. 436/2019. 
 
 
7. MOCIÓN SOBRE A POLÍTICA DO GOBERNO GALEGO EN RELACIÓN AO COMEZO DO CURSO 
ESCOLAR 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 23 de 
setembro de 2019, que di: 
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“Vista a moción presentada polo voceiro do grupo municipal socialista en data 20 de setembro 
de 2019 (rex. Entrada nº 3324), que di: 
 
“O Grupo dos Socialistas de Cedeira de acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, desexa someter á 
consideración do Pleno a seguinte MOCIÓN sobre a política do Goberno galego en relación ao 
comezo do curso escolar. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A educación pública é unha ferramenta fundamental para garantir a igualdade de 
oportunidades e para conquerir que calquera neno ou nena poida acadar un desenvolvemento 
pleno das súas potencialidades e, con iso, loitar por un futuro máis próspero. A educación é 
prioritaria tamén para acadar unha economía máis próspera e unha sociedade máis puxante.  
 
A aposta pola educación pública é fundamental para a xustiza social. A premisa de que nin o 
nivel de renda dunha familia nin o código postal determinen o futuro dos nosos nenos e das 
nosas nenas implica a necesidade de compromiso coa educación pública e co sistema público 
en conxunto, para que o futuro deses nenos dependa exclusivamente do seu esforzo e das 
súas capacidades. 
 
Para iso, necesitamos unha educación pública de calidade, que se centre nos alumnos e nas 
alumnas, particularmente naqueles e naquelas con algún tipo de diversidade funcional; que 
aposte polos docentes e as docentes como piar básico do sistema e que persiga a excelencia e 
non a exclusión no seu funcionamento. 
 
O goberno da Xunta de Galicia aplicou recortes e políticas que non melloran a calidade do 
sistema educativo en Galicia; recortes que, baixo unha falsa mensaxe de eficiencia e equidade, 
teñen fondas razóns ideolóxicas. Unha década de recortes educativos que se poden concretar: 
 

- A Xunta de Galicia recortou o seu orzamento en educación na última década e inviste 
agora 180 millóns de euros menos en educación que hai dez anos 

- Hoxe hai case 1500 mestres e profesores non universitarios menos que hai dez anos 
- Peche de escolas e redución de unidades escolares 
- Negativa da Xunta a recuperar a gratuidade universal dos libros de texto, implicando 

custes excesivos para moitas familias 
- Insuficiencia de escolas infantís e suspenso pola falla de aposta pola universalización 

da escolarización de nenos  e nenas de 0 a 3 anos 
- Falla de compromiso co profesorado, que está en peores condicións docentes, con 

recortes nos seus dereitos laborais e na súa propia formación continua 
- Ausencia de política de país para garantir unha oferta educativa axeitada no medio 

rural  
- Negativa a implantar a gratuidade da primeira matrícula no sistema universitario 

galego 
- Esquecemento e falta de apoio convencido a Formación Profesional.  

 
Polo anteriormente exposto, esta Corporación Local acorda: 
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1.- Rexeitar a política de recortes e desmantelamento da educación pública que está levando a 
cabo o goberno do PP na Xunta de Galicia, que provoca a perda de calidade no servizo público 
educativo e lesiona principios como os de igualdade de oportunidades, xustiza social e 
equidade. 
 
2.- Instar á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a reverter de xeito 
inmediato os recortes levados a cabo e a apostar decididamente por un sistema educativo 
público, universal, gratuíto, de calidade. 
 
3.- Remitir o acordo aos grupos do Parlamento de Galicia e á Xunta de Galicia para a súa toma 
en consideración.” 
 
A Comisión, por catro (4) votos a favor do PSdeG-PSOE e dúas (2) abstencións do PP, acorda 
ditaminar devandita proposta favorablemente e propoñer ao Pleno a súa aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións, a Sra. Rodríguez Pérez di: En xeral, nós podemos estar de 
acordo, pero cremos que se podía completar un pouco máis. Entón, non sei moi cómo era o 
trámite que non me acordo, podemos facer unha emenda? 
 
A Sra. Secretaria di: Si. 
 
O Sr Alcalde di: Pero unha emenda ás conclusións? 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Non, non a o que se insta á Xunta. 
 
O Sr Alcalde di: Si, vale. Cal é? 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Por un lado, onde di o de “universal, gratuíto e de calidade”, nós 
queríamos engadir “e laico”. Por outro lado, tamén engadir un punto a parte a propósito do 
tema da igualdade, é dicir, de que dende a Xunta se invista en formación de todos os docentes 
para que realmente se eduque sempre a través da igualdade. Temos un problema moi grave, 
creo que non fai falla nin dicilo, co tema da violencia de xénero, non é a solución máxica, pero 
obviamente todo pasa pola educación e cremos que vai sendo moita hora de que en todos os 
centros educativos se tomen medidas e tamén que se tomen dende a Xunta, obviamente, para 
traballar nese sentido 
 
A Sra. Secretaria di: Sería engadir un punto que dixera “que pola Xunta se invista en formación 
ós docentes para que sempre se eduque en igualdade”. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Ajá! Algo así.  
 
O Sr. Martínez López di: Iso ven no punto un do final, non?: “lesiona principios como os de 
igualdade de oportunidades, xustiza social e equidade”. 
 
O Sr. Alcalde di: Pola nosa parte, e pola miña, estou de acordo, e creo que os meus 
compañeiros tamén están de acordo coas dúas observacións. Eu creo que a segunda vai máis, 
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non da formación dos alumnos, senón dos docentes na universidade. Xa deberían de darse 
estas materias para que eles o día de mañá… 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Si, pero aparte diso, na escola e nos institutos hai moitísimo 
profesorado de hoxe en día que non é sensible, para nada, a temas de igualdade. 
 
A Sra. García Ríos di: Eu teño que dicir que os cursos fanse e son obrigatorios. Eu fíxeno e foi 
obrigatorio. 
 
A Sra. López Rodríguez di: A nosoutros non nos ofertaron ningún. Fixémolos, pero non nos 
ofertaron ningún. 
 
O Sr. Alcalde di: O mellor sería que foran materias obrigatorias para que eles tiveran que ir. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Igual había que redactalo de outra maneira, non sei. É algo que me 
veu á cabeza ó ver a moción. A verdade é que a vin hoxe aínda, para que fora máis completa. 
Evidentemente estou de acordo con todo o que pon a moción.  
 
O Sr. Alcalde di: Pola nosa parte aceptamos as dúas emendas. Esteban? 
 
O Sr. Blanco Garrote di: O que dixo María Xosé sobre a igualdade, todo iso é relativo. 
Nosoutros temos aquí un escrito que fixo o PP de Galicia sobre esta moción, é curto, vouno ler 
un pouco: 
 
“Nos 10 anos de Feijoo na Xunta, permite que Galicia conte cun modelo educativo universitario 
definido e que todas as familias e os mozos a través de ensino máis moderno e de calidade, en 
clave innovadora, tecnolóxica e dixital, unha formación adaptada ás persoas e á sociedade 
galega, un sistema universitario de Galicia estable e preparado para o futuro. En anos de 
bonanza económica, a taxa de abandono educativo do bipartito foi dun 25,8%, na actual Xunta 
acadouse a taxa media máis baixa dende que existen rexistros cun 14,3% e no 1º trimestre do 
2019 baixou ó 12,8 e no 2º trimestre do 12,2. En canto ó profesorado, o actual goberno está 
comprometido cun persoal docente estable cunha estabilidade laboral e con melloras 
retributivas. O verán de 2019 foi o de maior volume de obra de centros educativos nos últimos 
20 anos. En canto ó plan de dotación de infraestruturas educativas, están a ser executadas 
catro grandes obras por máis de 50 millóns de euros. Galicia é tamén a comunidade autónoma 
que máis axudas da ás familias para afrontar o curso escolar, no ensino non universitario a 
través de transporte escolar gratuíto con máis de 80.000 alumnas e alumnos, cun comedor 
escolar baseado no pago por renda familiar e tamén a Consellería de Educación no 2018 
repartiu gratuitamente 31.000 libros de texto, 17.000 alumnos tiveron axudas para manuais 
destinados a rapaces de educación especial, e 96.000 alumnos tiveron vales de material 
escolar. E por último, Galicia ten as taxas universitarias máis baixas do Estado.”  
 
O Sr. Blanco Garrote di: Era só comunicar o que fixo o PP de Galicia. 
 
A Sra. López Rodríguez di: Esteban, cando teñas nenos xa verás, de verdade.  
 
O Sr. Blanco Garrote di: De momento non os teño, así que… 
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A Sra. Couto Lamigueiro di: A min sorpréndeme que aquí en Cedeira non temos axudas ás 
familias e xa fai varios anos que levamos pedíndoas. Danse axudas para outras cousas, como 
por exemplo asociacións de todo tipo e ás familias non. Este tipo de axudas hai moitos anos 
que as levamos pedindo e non se dan. 
 
O Sr. Alcalde di: Vouche contestar a iso. Eu creo que despois do que dixo Esteban, non fai falta 
ningunha axuda. Esther, vouche dicir unha cousa, só se deron axudas un ano que foi na 
véspera das eleccións do ano 2015. Déronse en abril e as eleccións eran en maio. Os informes 
que había de Intervención, dicían que era unha duplicidade das axudas que daba a Xunta de 
Galicia. Entón era duplicar as mesmas axudas, co cal nós dixemos non, imos dar axudas a 
Servizos Sociais. Foi o que se plantexou dende o Goberno anterior e neste que estamos 
seguindo a mesma liña, darlle a aquelas familias que si que realmente o precisan. 
 
A Sra. Couto Lamigueiro di: Duplicidade porque a Xunta tamén lles estaba dando. 
 
O Sr. Alcalde di: Claro, a Xunta daba, pero o concello non te pode dar polo mesmo. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Pero é que ademais o concello non te competencia realmente. 
 
A Sra. Interventora di: Non, creo que non, non a ten. É a Xunta a que a ten. 
 
A Sra. García Ríos di: Eu quería falar sobre un punto importante desta moción que é sobre todo 
o que atañe á cuestión dos ratios. Así como outras cousas non, si que agora cobramos máis 
porque nos volveron a pagar a extra que era un dereito que había por convenio e que nos 
retiraron. Agora volvemos a cobrar a extra e por iso cobramos máis, pero realmente non 
cobramos como debiamos de cobrar. Eses son temas que a mín parécenme minucias porque 
realmente tal e como vive a maioría da xente, non vivimos mal os que traballamos en 
educación, pero hai un tema que é preocupante que son os ratios. É dicir, temos agora un gran 
problema no colexio, en segundo de primaria, onde soamente dúas liñas están cheas, como os 
repetidores non contan, estase sobrepasando o ratio. Hai nenos con necesidades educativas 
especiais e hai unha solicitude dun profesor de apoio, pero de momento non está atendida. Eu 
chamei a Inspección para preguntar como estaba ese tema porque se somos un pobo cun só 
colexio, se ven calquera persoa de fóra é insostible a situación. Son aulas nas que ademais os 
nenos son moi pequenos e hai varios con necesidades educativas especiais e o que me dixo a 
Inspectora, cando eu lle expuxen o caso, e que estaba informada, como tantos outros. Entón, 
aínda que so sexa por ese punto, igual hai outros que parecen menos importantes como o de 
recuperar poder adquisitivo, que estaría ben, pero hai puntos que son moi moi importantes. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por nove (9) votos a favor, do PSdeG-PSOE (7) e do 
BNG (2), e tres (3) votos en contra do PP, ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión 
Informativa de Plenos nos seguintes termos: 
 
“Vista a moción presentada polo voceiro do grupo municipal socialista en data 20 de setembro 
de 2019 (rex. Entrada nº 3324), que di: 
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“O Grupo dos Socialistas de Cedeira de acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, desexa someter á 
consideración do Pleno a seguinte MOCIÓN sobre a política do Goberno galego en relación ao 
comezo do curso escolar. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A educación pública é unha ferramenta fundamental para garantir a igualdade de 
oportunidades e para conquerir que calquera neno ou nena poida acadar un desenvolvemento 
pleno das súas potencialidades e, con iso, loitar por un futuro máis próspero. A educación é 
prioritaria tamén para acadar unha economía máis próspera e unha sociedade máis puxante.  
 
A aposta pola educación pública é fundamental para a xustiza social. A premisa de que nin o 
nivel de renda dunha familia nin o código postal determinen o futuro dos nosos nenos e das 
nosas nenas implica a necesidade de compromiso coa educación pública e co sistema público 
en conxunto, para que o futuro deses nenos dependa exclusivamente do seu esforzo e das 
súas capacidades. 
 
Para iso, necesitamos unha educación pública de calidade, que se centre nos alumnos e nas 
alumnas, particularmente naqueles e naquelas con algún tipo de diversidade funcional; que 
aposte polos docentes e as docentes como piar básico do sistema e que persiga a excelencia e 
non a exclusión no seu funcionamento. 
 
O goberno da Xunta de Galicia aplicou recortes e políticas que non melloran a calidade do 
sistema educativo en Galicia; recortes que, baixo unha falsa mensaxe de eficiencia e equidade, 
teñen fondas razóns ideolóxicas. Unha década de recortes educativos que se poden concretar: 
 

- A Xunta de Galicia recortou o seu orzamento en educación na última década e inviste 
agora 180 millóns de euros menos en educación que hai dez anos 

- Hoxe hai case 1500 mestres e profesores non universitarios menos que hai dez anos 
- Peche de escolas e redución de unidades escolares 
- Negativa da Xunta a recuperar a gratuidade universal dos libros de texto, implicando 

custes excesivos para moitas familias 
- Insuficiencia de escolas infantís e suspenso pola falla de aposta pola universalización 

da escolarización de nenos  e nenas de 0 a 3 anos 
- Falla de compromiso co profesorado, que está en peores condicións docentes, con 

recortes nos seus dereitos laborais e na súa propia formación continua 
- Ausencia de política de país para garantir unha oferta educativa axeitada no medio 

rural  
- Negativa a implantar a gratuidade da primeira matrícula no sistema universitario 

galego 
- Esquecemento e falta de apoio convencido a Formación Profesional.  

 
Polo anteriormente exposto, esta Corporación Local acorda: 
 
1.- Rexeitar a política de recortes e desmantelamento da educación pública que está levando a 
cabo o goberno do PP na Xunta de Galicia, que provoca a perda de calidade no servizo público 
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educativo e lesiona principios como os de igualdade de oportunidades, xustiza social e 
equidade. 
 
Que pola Xunta se invista en formación ós docentes para que sempre se eduque en igualdade. 
 
2.- Instar á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a reverter de xeito 
inmediato os recortes levados a cabo e a apostar decididamente por un sistema educativo 
público, universal, gratuíto, de calidade e laico. 
 
3.- Remitir o acordo aos grupos do Parlamento de Galicia e á Xunta de Galicia para a súa toma 
en consideración.” 
 
8. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN NÚM. 446/2019 DE DATA 16.09.2019 - MODIFICACIÓN DO 
ENDEREZO DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO 
 
Pola Secretaria dáse lectura á proposta de Alcaldía de data 17 de setembro de 2019, que di: 
 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 

DAR CONTA DA RESOLUCIÓN NÚM. 446/2019 DE DATA 16.09.2019 - MODIFICACIÓN DO 
ENDEREZO DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO 
 
Dase conta ó Pleno da resolución de Alcaldía núm. 446/2019 de data 16.09.2019, que di: 
 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Asunto: MODIFICACIÓN DO ENDEREZO DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO 

O concello de Cedeira viña mantendo o enderezo electrónico de referencia da sede electrónica 
“sede.cedeira.es”: Recentemente implantouse na dirección de correo electrónico dos/as 
empregados/as públicos/as o dominio “cedeira.gal”, polo que en aras de realizar unha 
unificación, no uso das facultades que me confire o artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local e demais normativa aplicable,  
 
RESOLVO: 
 
Primeiro.–Modificar o enderezo electrónico de referencia da sede electrónica do concello de 
Cedeira, pasando a ser “sede.cedeira.gal”.  
 
Segundo.–Dar traslado da presente resolución á Deputación Provincial a efectos de tramitar 
un novo certificado de sede electrónica do concello co novo enderezo electrónico, así como 
para a renovación de dito certificado.  
 
Terceiro.–Dar conta ao pleno na primeira sesión ordinaria que se celebre a efectos do seu 
coñecemento.  
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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.” 

En Cedeira, asinado na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde Pablo Diego Moreda Gil.” 
 
O Pleno queda enterado. 
 
9. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA ADOPTADAS DESDE A ÚLTIMA SESIÓN 
ORDINARIA 

 
En cumprimento do disposto no artigo 42 do Regulamento de organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades locais, aprobado por RD 2568/1986, a Alcaldía-Presidencia 
procede a dar conta das Resolucións adoptadas desde a realización da última sesión plenaria 
con carácter ordinario, aos efectos de control e fiscalización dos órganos previstos no artigo 
22.2.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 

 
Nº DECRETO ASUNTO 

00387/2019 
CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS DO MERCADO, ACUMULACIÓN 
DE TAREFAS OU EXCESO DE PEDIDOS PARA UN POSTO DE LIMPADOR/RA NO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 

00388/2019 
CONCESIÓN DUNHA PRÓRROGA PARA A EXECUCIÓN DO CONTRATO DE MELLORAS NA REDE DE 
SANEAMENTO DAS RÚAS PAZ, SILVA E FLOREAL 

00389/2019 NOMINA XULLO 2019 

00390/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION RELACION FACTURAS F-2019-15 

00391/2019 DECRETO DE APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA MC 19 2019 TC 09 2019 

00392/2019 CONTRATO MENOR DE SERVIZOS DE ARQUITECTO TÉCNICO PARA OS MESES DE XULLO E AGOSTO DE 2019 

00393/2019 CONCESIÓN DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL A DONA X.X.X.X. 

00394/2019 CONTRATO MENOR DE SERVIZOS DE ALUGUER DE ESCENARIO PARA ACTUACIÓNS MUSICAIS 

00395/2019 
CONTRATO MENOR DE SERVIZOS DE TÉCNICOS DE SON E ILUMINACIÓN PARA ACTUACIÓNS MUSICAIS DAS 
FESTAS PATRONAIS 

00396/2019 
CONTRATO MENOR DE SERVIZOS DE TÉCNICOS DE SON E ILUMINACIÓN PARA O CONCERTO FIN DE FESTAS 
PATRONAIS 

00397/2019 AMPLIACIÓN DE HORARIO DA POLICÍA LOCAL DURANTE AS FESTAS PATRONAIS 

00398/2019 ALTAS NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE  XUÑO  2019 

00399/2019 ALTAS NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE  XULLO  2019 

00400/2019 FINALIZACIÓN DOS EXPEDIENTES PARA BAIXA DE OFICIO NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 

00401/2019 CONTRATO MENOR DE SERVIZOS DE ILUMINACIÓN PARA AS FESTAS PATRONAIS 

00402/2019 APROBACIÓN PROVISIONAL PADRONES FISCALES 2019 

00403/2019 CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO 09.08.2019 

00404/2019 
APROBACIÓN DA BOLSA DE TRABALLO PARA A BRIGADADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA 
INCENDIOS FORESTAIS 

00405/2019 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000018376 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00406/2019 
APROBACIÓN DA BOLSA DE TRABALLO PARA A BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS 
FORESTAIS 

00407/2019 APROBACIÓN DA CONVOCATORIA E BASES DOS XV XOGOS POPULARES 2019 

00408/2019 
APROBACIÓN DAS CERTIFICACIÓNS DE OBRA 1 E 2 DA OBRA DE MELLORA DE BEIRARRÚAS NA AV. AREA, 
RÚA AS PONTES E OUTRAS 
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00409/2019 
DECLARACION DE INEFICACIA DA DECLARACION RESPONSABLE PARA A ACTIVIDADE DE FEIRA DE 
MERCADO MULTISECTORIAL ( EXPTE 2019/X999/000060) 

00410/2019 APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN NÚM. 1 DA OBRA DE REURBANIZACIÓN RÚA CONVENTO 

00411/2019 CONCESIÓN DE LICENZA POR ASUNTOS PROPIOS A DONA X.X.X. 

00412/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION FACTURAS DE SEGURO RC 

00413/2019 APROBACIÓN DEFINITIVA MC 20 2019 TC 10 2019 

00414/2019 APROBACIÓN DA CONVOCATORIA E BASES DA 4ª BANDEIRA CONCELLO DE CEDEIRA DE TRAIÑEIRAS 

00415/2019 
APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS - 
AGADER 2019 

00416/2019 XUSTIFICACIÓN DA AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL CONCEDIDA NO DECRETO 304/2019 DO 28/05/2019. 

00417/2019 
TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000018462 RESOLUCIÓN SANCIONADORA RESOLUCIÓN 
SANCIONADORA 

00418/2019 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000018495 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00419/2019 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL EN 
SUSTITUCIÓN DA TITULAR POR BAIXA POR INCAPACIDADE TEMPORAL E PERÍODO DE DESCANSO POR 
MATERNIDADE 

00420/2019 
APROBACIÓN DA CONVOCATORIA E BASES DO V CERTAME DE PINTURA RÁPIDA O AR LIBRE VILA DE 
CEDEIRA 

00421/2019 NOMEAMENTO INTERVENTOR ACCIDENTAL 

00422/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-17 

00423/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-20 

00424/2019 NOMEAMENTO INTERVENTOR ACCIDENTAL 

00425/2019 NÓMINA AGOSTO DE 2019 

00426/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-22 

00427/2019 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA O SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA EN 
SUBSTITUCIÓN DE X.X.X. 

00428/2019 NOMEAMENTO SECRETARIA ACCIDENTAL 

00429/2019 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000018536 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00430/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACIÓN DA RELACIÓN DE FACTURAS F-2019-21 

00431/2019 XOGOS POPULARES 2019 

00432/2019 DELEGACION DE FUNCIONS DE ALCALDIA NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE 

00433/2019 APROBACION DEFINITIVA MC 21 2019 GC 09 2019 

00434/2019 
APROBACIÓN DA BOLSA DE TRABALLO PARA A BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS 
FORESTAIS 

00435/2019 
REMISION DA OFERTA AO SERVICIO PUBLICO DE EMPREGO PARA A CONTRATACION LABORAL TEMPORAL 
DE PERSOAL TÉCNICO PARA ATENCIÓN DE MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN 

00436/2019 
PARTICIPACIÓN NA 2ª FASE DO POS ADICIONAL 1/2019 (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) CON NOVOS 
INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES 

00437/2019 ASISTENCIAS MEMBROS CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 15 DE XUÑO AO 31 DE XULO DE 2019 

00438/2019 ELECCIÓNS SINDICAIS PERSOAL LABORAL 

00439/2019 ALTAS NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE  AGOSTO  2019 

00440/2019 LEVANTAMENTO REPARO APROBACIÓN FACTURAS 2019/1619 E 2019/1522 

00441/2019 
APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DOS GASTOS REALIZADOS AO ABEIRO DO CONVENIO 
FORMALIZADO CON AGADIC PARA O 1º SEMESTRE DE 2019 

00442/2019 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000018643 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 
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00443/2019 NOMEAMENTO INTERVENTOR ACCIDENTAL 

00444/2019 NOMEAMENTO SECRETARIA ACCIDENTAL 

00445/2019 APERTURA DE GABIAS, EXPLORACIÓN E CALAS EN TERREOS DE USO PÚBLICO 

00446/2019 MODIFICACIÓN DO ENDEREZO DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO 

00447/2019 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DA FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABALLO 

00448/2019 CONCESIÓN DE TARXETA DE ARMAS A D. X.X.X.X. 

00449/2019 
RECURSO DE APELACIÓN CONTA RESOLUCIÓN XULGADO CONTENCIOSO/ ADMINISTRATIVO N. 1 DE 
FERROL DE DATA 30.07.2019, Dª X.X.X. 

00450/2019 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE CATRO TRABALLADORES PARA BRIGADADA DE PREVENCIÓN E 
DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 2019 

00451/2019 SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA DON X.X.X. 

00452/2019 SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA DONAX.X.X. 

00453/2019 SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA DON X.X.X.X. 

00454/2019 
INCOACIÓN DE EXPEDIENTES PARA BAIXA DE OFICIO NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 
NO_ENCSARP MENORES DE IDADE (INE 141-142-143) 

00455/2019 
INCOACIÓN DE EXPEDIENTES PARA BAIXA DE OFICIO NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 
NO_ENCSARP. (INE 141-142-143) 

00456/2019 PREMIOS 4º BANDERA CONCELLO DE CEDEIRA TRAIÑEIRAS 

00457/2019 XOGOS POPULARES 2019: CARREIRA SACOS 

00458/2019 CORRECCIÓN DE ERRO DE CÁLCULO NA RESOLUCIÓN 206/2019 

00459/2019 CONCESIÓN DE TARXETA DE ARMAS A D. X.X.X. 

00460/2019 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000018687 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00461/2019 LICENZA NÚM. 201902 PARA A TENENCIA DE ANIMAL PERIGOSO 

00462/2019 CONTRATO MENOR PARA A REPARACIÓN DO ELEVADOR SITUADO NA CASA DO CONCELLO 

00462/2019 CONTRATO MENOR PARA A REPARACIÓN DO ELEVADOR SITUADO NA CASA DO CONCELLO 

00463/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-24 

00464/2019 

CORRECCIÓN DE ERRO ARITMÉTICO DO DECRETO Nº 437/2019 DE 06/09/2019 DE INDEMNIZACIÓNS POR 
ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEXIADOS DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 15 DE XUÑO AO 
31 DE XULO DE 2019 

00465/2019 INCOACIÓN DE EXPEDIENTES PARA BAIXA DE OFICIO NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 

00466/2019 
INCOACIÓN DE EXPEDIENTES PARA BAIXA DE OFICIO NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. (MENORES 
DE IDADE) 

00467/2019 ASISTENCIAS MEMBROS CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 1 AO 31 DE AGOSTO DE 2019 

00468/2019 
ARQUIVO DO EXPEDIENTE 2019/X999/000048 RECLAMACIÓN DE DANOS OCASIONADOS NUN BEN 
MUNICIPAL (DANOS EN CONTEDORES E NOS SEUS ANCLAXES) 

00469/2019 
CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA A COLOCACIÓN DE CUBERTA NUN PATIO INTERIOR DO CEIP NICOLÁS 
DEL RÍO 

00470/2019 CONTRATO MENOR PARA O SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALÓN NO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

00471/2019 CONTRATO MENOR PARA O PINTADO DA FACHADA EXTERIOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

00472/2019 CONTRATO MENOR PARA O SUBMINISTRO DE CAMAS XERIÁTRICAS 

00473/2019 CONTRATO MENOR PARA A ADQUISICIÓN DUN DESFIBRILADOR PARA O CEIP NICOLÁS DEL RÍO 

00474/2019 XUSTIFICACIÓN DA AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL CONCEDIDA NO DECRETO 307/2019 DO 30/05/2019 

00475/2019 CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 26.09.2019 
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O Pleno queda enterado. 
 
 
10. MOCIÓNS DE URXENCIA 
 
Pola Presidencia pregúntase se algún dos presentes desexa someter á consideración do Pleno, 
por razón de urxencia, algún outro asunto non comprendido na orde do día que acompaña á 
convocatoria e que non teña cabida no punto de rogos e preguntas, non presentándose 
ningún. 
 
11 ROGOS E PREGUNTAS  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Como rogo, espabilamento, por favor. A ver dígoo de coña, pero 
dígoo en serio. Espabilade co tema dos convenios, co tema do castelo e co tema da bolsa de 
traballo do S.A.F., dígoo tamén a Secretaría e Intervención. Co dos convenios, hai asociacións 
que están bastante agobiadas, xa o sabedes vos que foron a falar con vosoutros e tamén 
viñeron a falar con nós, porque lles urxe que asinedes os convenios. A situación de algunha 
parécenos especialmente peliaguda porque están en xogo temas como o dos madrugadores. 
Así que pídovos, por favor, espabilamento. 
 
O Sr. Alcalde di: Contéstoche a iso xa.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Non é unha contestación o que pido. 
 
O Sr. Alcalde di: Non, pero bueno. Vouche contestar porque tocaches dous temas, un xa o 
tocaches no pleno anterior, no ordinario creo que foi, o tema da bolsa. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Si. 
 
O Sr. Alcalde di: Con respecto ó dos convenios, está claro que espabilar…traballamos o máximo 
posible. En moitísimos temas sabes que facer as cousas moi ben supón moitísimo traballo. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Si, pero a sensación que estades dando é de parálise. 
 
O Sr. Alcalde di: Precisamente, eses convenios están aprobados en Xunta de Goberno, o de 
ANPA Picapeixe e o de Mares de Cedeira e outra parte asinados. Pero bueno, os trámites que 
levan máis ou menos estanse seguindo as mesmas datas que en anos anteriores, incluso cos de 
libre concorrencia. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Non o sei. 
 
O Sr. Alcalde di: E respecto ó da bolsa do S.A.F., sabedes que se fixo a consulta á Xunta de 
Galicia. Contestáronnos que Cedeira era un concello rural, co cal dáselle un pouco a razón, a 
medias, á alegación que se fixo e imos convocar unha bolsa nova. Aceptaremos esa alegación 
que consiste en que quen non teña título pode participar.  
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A Sra. López Rodríguez: Eu creo que  iso foi o que nos dixo a inspectora. Cando María Xosé 
chamou nos volveu á mesma lei que xa tíñamos. Na visita que nos fixo xa nolo dixera. 
 
O Sr. Alcalde di: Iso significa que no exame podes quedar por riba, pero o que teña o título vai 
pasar antes que ti. Unha vez se dea toda a volta á lista, esas persoas que esteñan sen título 
poden entrar na bolsa. 
 
A Sra. López Rodríguez: Sen título non. O título téñeno que ter todos. 
 
O Sr. Alcalde di: Bueno, o certificado. Perdón. 
 
A Sra. López Rodríguez: O título é obrigatorio. De feito, o certificado non o están pedindo en 
ningún lado. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: E outra pregunta que tiña; a brigada de protección de incendios 
cando empezou a traballar? 
 
O Sr. Alcalde di: Non sei. Agora, non? Martes ou mércores, creo. 
 
O Sr. Pérez Riola di: O mércores. 
 
O Sr. Alcalde di: Temos ata o 31 de decembro. Nos creemos que este ano era moito mellor 
facelo no último trimestre do ano porque nos últimos anos en Galicia é cando máis incendios 
hai, polas datas. 
 
O Sr. Pérez Riola di: E houbo alegacións. 
 
O Sr. Alcalde di: E houbo alegacións, pero foi esa unha das cousas e houbo que convocar a 
bolsa e todo iso. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: E creo que tiña outra pregunta, pero non me acordo. Ah! Unha 
curiosidade; da relación de facturas que mandades antes dos plenos, unha factura de xullo dun 
local de hostalería de cincocentos trinta e pico de euros, de qué é? A qué evento se refire? 
Pregunto porque é do local XXXXXXXX. 
 
O Sr. Romero Carracelas di: Foi cando a regata de vela. 
 
O Sr. Alcalde di: Ah! Si. Foi dos pinchos da regata de vela. Mirouse de varios sitios e era o que 
nos quedaba preto da praza. Foi a colaboración que fixo o concello. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Pola data sorprendíame. Non sabía que era por iso. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 20:35 horas do 
expresado día, estendéndose a presente acta do que eu, como Secretaria, dou fe. 

 

 O PRESIDENTE      A SECRETARIA 
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PABLO DIEGO MOREDA GIL      ANA VELO RUIZ 
 


