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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA EN DATA 4 DE XULLO DE 2019. 

 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
MANUEL PEREZ RIOLA 
CARMELA PRIETO CAL 
JESUS ROMERO CARRACELAS 
MAGDALENA PEREZ VILLAR 
ERMITAS GARCIA RIOS 
MANUEL MARTINEZ LOPEZ 
LUIS RUBIDO RAMONDE 
ESTEBAN BLANCO GARROTE 
MARIA DE LA LUZ LEONARDO ANEIROS 
MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ 
MANUELA LOPEZ RODRIGUEZ 
 
AUSENTES: 
Excusa a súa asistencia a concelleira ESTHER COUTO LAMIGUEIRO 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTORA: 
YOLANDA ARES BAO 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira (A Coruña), ás 17:01 horas do día 4 de xullo de 
2019, reúnese o Concello Pleno en primeira convocatoria, previa convocatoria para os efectos, 
co obxecto de realizar sesión extraordinaria, baixo a presidencia do Sr. Alcalde-Presidente e coa 
asistencia dos Sres./Sras. concelleiros/as que arriba se relacionan, actuando como Secretaria a 
titular da Corporación, 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 DA SESIÓN CONSTITUTIVA DO 15 DE 
XUÑO DE 2019  
 
De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe 
algunha obxección á acta da sesión constitutiva do 15 de xuño de 2019. 
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A Presidencia somete a votación ordinaria a aprobación da acta do pleno anterior, 
correspondente ao extraordinario de 15 de xuño de 2019, resultando aprobada por unanimidade 
dos concelleiros presentes. 
 
2. DAR CONTA DA CONSTITUCIÓN DOS GRUPOS POLÍTICOS DO PSdeG-PSOE, 
BNG E PP 
 
Pola Secretaria infórmase o seguinte: 
 
En data 17.06.2019 preséntase escrito asinado polas concelleiras do Bloque Nacionalista Galego 
mediante o que comunican a constitución do GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO e a súa integración no mesmo, designando como voceira titular a 
Dª. María José Rodríguez Pérez e como voceira suplente a Dª. Manuela López Rodríguez. 
 
En data 20.06.2019 preséntase escrito asinado polos concelleiros e concelleiras do PSdeG-
PSOE mediante o que comunican a constitución do GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE, e 
a súa integración no mesmo, designando como voceiro titular a D. Manuel Pérez Riola e como 
voceira suplente a Dª. Carmela Prieto Cal. 
 
En data 21.06.2019 preséntase escrito asinado polos concelleiros e concelleiras do Partido 
Popular mediante o que comunican a constitución do GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 
POPULAR DE CEDEIRA, e a súa integración no mesmo, designando como voceiro titular a D. 
Luís Rubido Ramonde e como voceira suplente a Dª. Esther Couto Lamigueiro. 
 
O Pleno queda enterado. 
 
 
3. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN NÚM. 335/2019 DE DATA 26.06.2019 - 
CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
 
Dáse conta ó Pleno da resolución de Alcaldía núm. 355/2019 de data 26.06.2019, que di: 
 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Asunto: CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

D. Pablo Diego Moreda Gil, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade coas 
atribucións conferidas polo artigo 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do 
Réxime Local, 43 e 52 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e 65 
da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia,  

RESOLVO 

PRIMEIRO.- Incoar expediente para a constitución da Xunta de Goberno Local deste Concello. 
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SEGUNDO.- Designar membros da Xunta de Goberno Local aos Sres./Sras.: 

 D. Manuel Pérez Riola  

 Dª. Carmela Prieto Cal 

 Dª. Magdalena Pérez Villar 

D. Jesús Romero Carracelas 

TERCEIRO. – A Xunta de Goberno Local terá asignadas as seguintes atribucións: 

A) A asistencia permanente ao Alcalde no exercicio das súas atribucións. 

B) As atribucións que esta Alcaldía de forma expresa delega, e que a continuación se expresan: 

1) Autorización, disposición e ordenación de gastos e a aprobación das facturas e certificacións 
de obra a partir de 12.000 euros mais IVE, dentro dos límites que competen ao Alcalde. 

2) Concesión de licenzas urbanísticas. 

3) Concesión de licenzas de actividade e de apertura. 

4) Aprobación de padróns fiscais e liquidacións de impostos, taxas e prezos públicos. 

5) A concertación de operacións de tesourería cando o importe acumulado das operacións vivas 
en cada momento non supere o 15 por cento dos ingresos correntes liquidados no exercicio 
anterior. 

6) As adxudicacións de concesións sobre bens e a adquisición de bens inmobles e dereitos 
suxeitos á lexislación patrimonial cando o seu valor non supere o 10 por cento dos recursos 
ordinarios do orzamento nin o importe de tres millóns de euros, así como o alleamento do 
patrimonio, cando o seu valor non supere o porcentaxe nin a contía indicados.  

7) A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa 
contratación e concesión e estean previstos no Orzamento. 

8) A solicitude de subvencións para obras, actividades ou servizos municipais, que 
competencialmente non estean atribuídas ao Pleno da corporación. 

9) A aprobación da convocatoria, a concesión e xustificación de subvencións outorgadas polo 
concello, e a aprobación de convenios de colaboración. 

10) A concesión, transmisión ou modificación de licenzas de auto turismo. 

11) A concesión de aprazamentos e fraccionamentos de ingresos públicos. 
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12) A resolución de recursos que se interpoñan contra os acordos en materias delegadas que se 
teñen detalladas nos apartados anteriores. 

C) As atribucións que lle atribúan as leis. 

CUARTO.- Fixar como periodicidade para as sesións ordinarias os luns cada quince días, ás 
13:45 horas. 

Realizará a súa primeira sesión o luns 01 de xullo de 2019 ás 13:45 horas. 

QUINTO.- A Alcaldía poderá revocar en calquera momento as delegacións efectuadas seguindo 
as mesmas formalidades aplicadas para outorgalas.  

SEXTO.- A Alcaldía poderá avocar en calquera momento a competencia delegada de acordo co 
que dispón o artigo 10 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. 

SÉTIMO.- Da presente resolución darase conta ao pleno na primeira sesión que celebre, 
notificándose, ademais, persoalmente aos designados, e publicándose no boletín oficial da 
provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende a súa promulgación, conforme se indica no 
número 1 do artigo 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime Local, e o 
artigo 52.4 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento 
de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. 

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 dixitalmente na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde, Pablo Diego 
Moreda Gil.” 

Así mesmo dáse conta ao Pleno da resolución de Alcaldía núm. 353/2019 de data 04.07.2019 
pola que se modifica a data de realización das sesións ordinarias da Xunta de Goberno Local, 
que dí: 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Asunto: MODIFICACIÓN DA DATA DAS SESIÓNS ORDINARIAS DA XUNTA DE 
GOBERNO LOCAL 

Mediante resolución de Alcaldía nº335/2019 de data 26.06.2019, resolveuse a constitución da 
Xunta de Goberno Local do Concello de Cedeira, a designación dos membros da mesma e a 
determinación das súas atribucións.  

Establécese como data e hora para a realización das sesións ordinarias os luns cada quince días, 
ás 13:45 horas.  
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Resultando que un dos membros da mesma, D. Jesús Romero Carracelas, comunica a esta 
Alcaldía a imposibilidade de asistencia ás sesións dos luns. 

Polo exposto, RESOLVO 

PRIMEIRO.- Modificar o primeiro párrafo do punto catro da resolución de Alcaldía nº335/2019 
de data 26.06.2019, de tal xeito que quede redactado da seguinte maneira: 

Fixar como periodicidade para as sesións ordinarias os martes cada quince días, ás 13:45 horas. 

SEGUNDO.- Da presente resolución darase conta ao pleno na primeira sesión que celebre, 
notificándose, ademais, persoalmente aos designados, e publicándose no boletín oficial da 
provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende a súa promulgación, conforme se indica no 
número 1 do artigo 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime Local, e o 
artigo 52.4 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento 
de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. 

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.” 
 
O Pleno queda enterado. 
 
 
4. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN NÚM. 336/2019 DE DATA 26.06.2019 - 
NOMEAMENTO DE CONCELLEIROS-DELEGADOS 
 
Dáse conta ó Pleno da resolución de Alcaldía núm. 336/2019 de data 26.06.2019, que di: 
 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Asunto: NOMEAMENTO DE CONCELLEIROS-DELEGADOS 

D. Pablo Diego Moreda Gil, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade coas 
atribucións conferidas polo artigo 43 e seguintes do Real Decreto 2568/1986, do 28 de 
novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais, e coa finalidade de conseguir unha maior eficacia na xestión, 

RESOLVO 

PRIMEIRO.-  Efectuar a favor dos membros da Xunta de Goberno Local que se citan as 
seguintes delegacións xenéricas, referidas ás áreas que se determinan, e nas materias que no seu 
caso se detallan, ó abeiro do que dispón o artigo 43.3 do ROF, con facultades para dirixir e 
xestionar os servizos correspondentes, baixo a supervisión da Alcaldía, pero sen incluir a 
facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros: 
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-D. Manuel Pérez Riola: Concelleiro-Delegado de Obras, Medio Rural, Persoal e Seguridade 
Cidadá. 

-Dª. Carmela Prieto Cal: Concelleira-Delegada de Turismo, Participación Cidadá e Xuventude. 

-Dª. Magdalena Pérez Villar: Concelleira-Delegada de Servizos Sociais e Igualdade. 

-D. Jesús Romero Carracelas: Concelleiro-Delegado de Deportes e Praias. 

SEGUNDO.-  Efectuar a favor dos concelleiros que se citan as seguintes delegacións especiais, 
ó abeiro do que dispón o artigo 43.4 e 43.5 do ROF, con responsabilidade para a dirección 
interna e xestión de servizos, baixo a supervisión da Alcaldía, sen incluir a facultade de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceiros:                           

-Dª. Ermitas García Ríos: Concelleira-Delegada de Cultura, Ensino e Bens de Interese 
Cultural. 

-D. Manuel Martínez López: Concelleiro-Delegado de Facenda e Servizos Económicos, , Ocio 
e Tempo de lecer. 

SEGUNDO.- Mantense expresamente dentro das atribucións da Alcaldía-Presidencia a 
formalización dos contratos que o Concello firme con particulares, calquera que fose a materia 
sobre a que versen, tendo a condición de órgano de contratación cando non se houbese delegado 
expresamente na Xunta de Goberno Local ou nun Concelleiro-Delegado. 

Quedan expresamente incluídos dentro da Área de Presidencia a Concellería de Urbanismo, 
Medio Ambiente, Sanidade e Mar, e calquera outro servizo ou atribución non expresamente 
delegada. 

TERCEIRO.- Da presente Resolución darase coñecemento ao Pleno da Corporación na primeira 
sesión que este realice, notificándose ademais persoalmente aos designados e publicarase no 
Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ao da 
presente Resolución, conforme se indica no artigo 44.2 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de 
novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais. 

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 dixitalmente na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde, Pablo Diego 
Moreda Gil.” 
 
O Pleno queda enterado. 
 
 
A Sra. Rodríguez Pérez pregunta se pode intervir. 
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O Sr. Alcalde resposta afirmativamente.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez pregunta por qué á Concellería de Cultura lle poñen de Bens de Interese 
Cultural e que contido lle dan a Bens de Interese Cultural. 
 
O Sr. Alcalde di que non é só o concepto de bens, senón falar un pouquiño de patrimonio. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di que o dicía porque para ela é ridículo. 
 
O Sr. Alcalde di que é máis relativa a patrimonio.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez pregunta qué contido específico ten ocio e tempo de lecer. 
 
O Sr. Alcalde di que de momento esta opción de tempo de lecer é de actividades que sen van a 
programar para rapaces dunha determinada idade, e cando teña máis contido darase información 
relativa a iso. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di que lle parece un pouco a concellería para todo. 
 
5. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN NÚM. 338/2019 DE DATA 26.06.2019 - 
NOMEAMENTO DE TENENTES DE ALCALDE 
 
Dáse conta ó Pleno da resolución de Alcaldía núm. 338/2019 de data 26.06.2019, que di: 
 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Asunto: NOMEAMENTO DE TENENTES DE ALCALDE 

D. Pablo Diego Moreda Gil, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade co disposto no 
artigo 21.2. da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, no artigo 46.1 
do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e 62 e 63 da Lei 
5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, 

RESOLVO 

PRIMEIRO. - Nomear Tenentes de Alcalde aos Concelleiros seguintes: 

 1º Tenente de Alcalde: D. Manuel Pérez Riola 

 2º Tenente de Alcalde: Dª. Carmela Prieto Cal 

 3º Tenente de Alcalde: Dª. Magdalena Pérez Villar 

 4º Tenente de Alcalde: D. Jesús Romero Carracelas 
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Ós Tenentes de Alcalde, en canto tales, corresponderalles substituír a esta Alcaldía na totalidade 
das súas funcións e pola orde de nomeamento nos casos de ausencia, enfermidade ou 
impedimento que lle imposibilite para o exercicio das súas atribucións, así como desempeñar as 
funcións de Alcalde nos supostos de vacante na Alcaldía ata que tome posesión o novo Alcalde. 

SEGUNDO. - Nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento as funcións do Alcalde non 
poderán ser asumidas por quen corresponda sen expresa delegación. 

TERCEIRO.- Non obstante o anterior, cando esta Alcaldía se ausente do termo municipal por 
máis de vintecatro horas sen conferir delegación, será substituída polo Primeiro Tenente de 
Alcalde e, no seu defecto, polos seguintes na orde establecida, debendo dar conta desa 
circunstancia o resto da Corporación e, en particular, ós voceiros dos distintos grupos políticos 
municipais. 

CUARTO.- Notificar esta Resolución ós Tenentes de Alcalde, facéndolles constar que terán que 
manter  informada a esta Alcaldía do exercicio das súas atribucións como Alcalde Accidental 
non podendo, no citado exercicio, modifica-las delegacións efectuadas por esta Alcaldía, nin 
outorgar outras novas. 

QUINTO.- Da presente Resolución darase conta ó Pleno na primeira sesión que realice, 
notificándose ademais persoalmente aos designados, e publicándose no Boletín Oficial da 
Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende a súa promulgación. 

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 dixitalmente na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde, Pablo Diego 
Moreda Gil.“ 
 
O Pleno queda enterado. 
 
6. PROPOSTA DE PERIODICIDADE DAS SESIÓNS PLENARIAS 

 
Intervén o Sr Alcalde e di: Aquí hai unha proposta de María que dixera se podíamos cambiar a 
hora ás 9 da mañá, pero un dos concelleiros traballa pola noite e é imposible que sexa a esa hora 
por iso seguimos mantendo as 8 da tarde. 
 
Pola Secretaria dáse lectura á proposición de Alcaldía de data 28 de xuño de 2019, que di: 

 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 
PABLO DIEGO MOREDA GIL, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade coas 
atribucións que lle corresponden, ten a ben elevar ó Pleno a seguinte PROPOSICION: 
 
Aos efectos de dar cumprimento ao disposto no artigo 38.a) do Real Decreto 2568/1986, do 28 
de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
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Xurídico das Entidades Locais, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 
acordo:  
 
Primeiro: Que o Concello Pleno realice as sesións ordinarias, de conformidade co disposto no 
artigo 46.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local, 78.1 do Real Decreto 
2568/1986, de 28 de novembro, e 210.2.a) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia, con carácter bimensual, os últimos mércores de cada mes impar, ás 20:00 
horas. En caso de tratarse de día festivo ou inhábil, realizarase a semana seguinte. 
 
Segundo: Sinalar como data para a primeira sesión ordinaria o mércores día 31 de xullo de 
2019 ás 20:00 horas, realizándose a seguinte coa periodicidade sinalada. 
 
En Cedeira, asinado na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde Pablo Diego Moreda Gil.” 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por seis (6) votos a favor do PSdeG-PSOE (Pablo 
Diego Moreda Gil, Manuel Pérez Riola, Carmela Prieto Cal, Jesús Romero Carracelas, 
Magdalena Pérez Villar e Manuel Martínez López), e seis (6) abstencións, tres (3) do PP, dúas 
(2) do BNG, e unha (1) do PSdeG-PSOE (Ermitar García Ríos), ACORDA: APROBAR a 
proposición de Alcaldía nos termos nos que quedou transcrita. 
 
7. PROPOSTA DE CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS 
INFORMATIVAS PERMANENTES 
 
Pola Secretaria dáse lectura á proposición de Alcaldía de data 28 de xuño de 2019, que di: 
 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 

PABLO DIEGO MOREDA GIL, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade coas 
atribucións que lle corresponden, ten a ben elevar ó Pleno a seguinte PROPOSICION: 
  
O artigo 20.1.c da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local establece 
que nos municipios de máis de 5.000 habitantes, e nos de menos en que así o dispoña o seu 
regulamento orgánico ou o acorde o Pleno, existirán, se a súa lexislación autonómica non prevé 
neste ámbito outra forma organizativa, órganos que teñan por obxecto o estudio, informe ou 
consulta dos asuntos que serán sometidos á decisión do Pleno, así como o seguimento da 
xestión do Alcalde, da Xunta de Goberno Local e dos Concelleiros que ostenten delegacións, 
sen prexuízo das competencias de control que corresponden ó Pleno. Todos os grupos políticos 
integrantes da Corporación terán dereito a participar en devanditos órganos, mediante a 
presencia de concelleiros pertencentes ós mesmos. 
 
O artigo 59.2.c da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, dispón que a 
Comisión Especial de Contas deberá existir en tódolos concellos da Comunidade Autónoma. 
Por outra parte o artigo 68 da mesma Lei establece que se constituirán Comisións de estudio, 
informe e consulta en tódolos concellos de máis de 5.000 habitantes, correspondendo a estas 
comisións o estudio e dictamen previo dos asuntos que deban someterse ó Pleno ou á Xunta de 
Goberno Local cando ésta actúe por delegación de áquel, sendo competencia do Pleno 
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determinar o número e a denominación das Comisións de estudio, informe e consulta e as súas 
modificacións. 
 
Entendendo esta Alcaldía que para o estudio e ditame dos asuntos que deban someterse ó Pleno, 
e, no seu caso, á Xunta de Goberno Local, é suficiente coa existencia da Comisión de Plenos e 
da Comisión de Urbanismo, ademais da Comisión Especial de Contas.  
 
En uso das facultades previstas nos artigos anteriormente citados, co fin de dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 38 e 123 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, 
propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro. - Crear con carácter permanente as seguintes Comisións Informativas, que terán por 
obxecto o estudio, informe ou consulta dos asuntos que serán sometidos á decisión do Pleno, así  
como o seguimento da xestión da Alcaldía, da Xunta de Goberno Local e dos Concelleiros que 
ostenten delegacións: 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE PLENOS. 
 
Número de membros: 4 P.S.deG.-P.S.O.E., 2 P.P., 1 B.N.G.; Total: 7 membros. 
Presidente: Sr. D.Pablo Diego Moreda Gil. 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO. 
 
Número de membros: 4 P.S.deG.-P.S.O.E., 2 P.P., 1 B.N.G.; Total: 7 membros. 
Presidente: Sr. D. Pablo Diego Moreda Gil. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS. 
 
Número de membros: 4 P.S.deG.-P.S.O.E., 2 P.P., 1 B.N.G.; Total: 7 membros. 
Presidente: Sr. D. Pablo Diego Moreda Gil. 
 
De conformidade co establecido no artigo 125 c) do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de novembro, a adscripción concreta a cada Comisión dos membros da 
Corporación que deban formar parte da mesma en representación de cada grupo político, 
realizarase mediante escrito dos Voceiros de referidos grupos dirixido a esta Alcaldía e do que 
se dará conta ao Pleno. Igualmente poderán designar un suplente por cada titular.  
 
En Cedeira, asinado na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde Pablo Diego Moreda Gil.“ 
 
Aberto o debate non se producen intervencións 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por dez (10) votos a favor, sete (7) do PSdG-PSOE e 
tres (3) do PP, e dúas (2) abstencións do BNG, ACORDA: APROBAR a proposición de 
Alcaldía nos termos nos que quedou transcrita. 
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8. PROPOSTA DE ASIGNACIÓNS ECONÓMICAS AOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
Pola Secretaria dáse lectura á proposición de Alcaldía de data 28 de xuño de 2019, que di: 
 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 

PABLO DIEGO MOREDA GIL, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade coas 
atribucións que lle corresponden, ten a ben elevar ó Pleno a seguinte PROPOSICION: 
 
O artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local establece 
que o Pleno da Corporación, con cargo aos Orzamentos anuais da mesma, poderá asignar aos 
grupos políticos unha dotación económica que deberá contar cun compoñente fixo, idéntico para 
todos os grupos e outro variable, en función do número de membros de cada un deles, dentro 
dos límites que, no seu caso, se establezan con carácer xeral nas Lei de Presupostos Xerais do 
Estado e sen que poidan destiñarse ao pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ó 
servizo da Corporación ou a adquisición de bens que poidan constituir activos fixos de carácter 
patrimonial. Os grupos políticos deberán levar unha contabilidade específica de referida 
dotación que pondrán a disposición do Pleno da Corporación sempre que éste o pida.  
 
Á vista da constitución da nova Corporación o pasado día 15 de xuño de 2019, esta Alcaldía 
propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 
  
Primeiro. - Establecer a seguinte asignación aos grupos políticos, nos termos do artigo 73.3 da 
Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local: 
 
80,00€. Grupo/mes. 
30,00€. Concelleiro/mes. 
 
En Cedeira, asinado na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde Pablo Diego Moreda Gil.“ 
 
Aberto o debate non se producen intervencións. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por dez (10) votos a favor, sete (7) do PSdG-PSOE e 
tres (3) do PP, e dúas (2) abstencións do BNG, ACORDA: APROBAR a proposición de 
Alcaldía nos termos nos que quedou transcrita. 
 
9. PROPOSTA DE INDEMNIZACIÓNS POR ASISTENCIA A ÓRGANOS 
COLEXIADOS 
 
Pola Secretaria dáse lectura á proposición de Alcaldía de data 1 de xullo de 2019, que di: 
 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 

PABLO DIEGO MOREDA GIL, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade coas 
atribucións que lle corresponden, ten a ben elevar ó Pleno a seguinte PROPOSICION: 
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O artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local nos seus 
apartados 3 a 5 determina que os membros das Corporacións Locais percibirán indemnizacións 
polos gastos efectivos ocasionados no exercicio do seu cargo, según as normas de aplicación 
xeral nas Administracións públicas e as que en desenvolvemento das mesmas aprobe o Pleno 
corporativo. As Corporacións Locais consignarán nos seus orzamentos as retribucións, 
indemnizacións e asistencias a que se fai referencia, dentro dos límites que con carácter xeral se 
establezan, no seu caso. Sólo os membros da Corporación que non teñan adicación exclusiva 
nin adicación parcial percibirán asistencias pola concurrencia efectiva ás sesións dos órganos 
colexiados da Corporación de que formen parte, na cuantía sinalada polo pleno da mesma.  
 
O artigo 13 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais desenvolve o precepto anterior, regulando o réxime de retribucións e indemnizacións que 
teñen dereito a percibir, con cargo ó orzamento da respectiva Entidade Local, os membros da 
Corporación.  
 
Á vista da constitución da nova Corporación o pasado día 15 de xuño de 2019, esta Alcaldía 
propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:  
 
Primeiro. - Nos termos do artigo 75.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do 
Réxime Local, establecer as seguintes indemnizacións por asistencia a órganos colexiados da 
Corporación aos membros que non teñan adicación exclusiva ou parcial: 
 
a) Por asistencias a sesións da Xunta de Goberno Local: 80,00 € 
b) Por asistencias a sesións plenarias e de Comisións Informativas: 60,00 €. 
 
As asistencias aboaranse polo procedemento establecido nas bases de execución do Orzamento 
Municipal de Cedeira. 
 
Segundo.- Modificar as Bases de Execución do Orzamento para o exercicio 2018, actualmente 
prorrogado ao 2019 no que se refire as cantidades fixadas por asistencias e indemnizacións. 
 
Terceiro.- O presente acordo será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de 
edictos da Corporación. 
 
En Cedeira, asinado na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde Pablo Diego Moreda Gil.“ 
 
Aberto o turno de intervencións a Sra. Rodríguez Pérez di: Por qué facedes distinción entre a 
asistencia ás xuntas de goberno e ó resto dos órganos colexiados? 
 
O Sr. Alcalde di: Porque require máis traballo dos concelleiros no día a día a aprobación dunha 
xunta de goberno que o tema dos plenos. Máis traballo diario. 
  
A Sra. Rodríguez Pérez di: Baixo o teu punto de vista, eu non o considero así. No mandato 
anterior, tiñamos a mesma cantidade para todo. Creo que 60 euros é máis que suficiente tanto 
para unha cousa como para a outra. E, en todo caso, tanto neste tema como no seguinte punto, 
creo que se debería buscar o consenso de todo o Consistorio. Nós imos votar en contra, 
evidentemente. 
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O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor do PSdG-PSOE e cinco (5) 
votos en contra, tres (3) do PP e dous (2) do BNG, ACORDA: APROBAR a proposición de 
Alcaldía nos termos nos que quedou transcrita. 
 
10. PROPOSTA DE ASIGNACIÓN DE ADICACIÓNS EXCLUSIVAS E PARCIAIS 
 
Pola Secretaria dáse lectura á proposición de Alcaldía de data 1 de xullo de 2019, que di: 
 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 

PABLO DIEGO MOREDA GIL, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade coas 
atribucións que lle corresponden, ten a ben elevar ó Pleno a seguinte PROPOSICION: 
 
O artigo 75 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, no seu apartado 
1, sinala que os membros das Corporacións Locais percibirán retribucións polo exercicio dos 
seus cargos cando os desempeñen con adicación exclusiva, caso no que serán dados de alta no 
Réxime xeral da Seguridade Social, asumindo as Corporacións o pago das cuotas empresariais 
que corresponda (...). No suposto de tales retribucións, a súa percepción será incompatible coa 
doutras retribucións con cargo ós orzamentos das Administracións Públicas e dos entes, 
organismos ou empresas delas dependentes, así como para o desenvolvemento doutras 
actividades, todo elo nos termos da Lei 53/84, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do 
Persoal ó Servizo das Administracións Públicas. 
 
O apartado 2 do citado artigo establece, pola súa banda, que os membros das Corporacións 
locais que desempeñen os seus cargos con dedicación parcial por realizar funcións de 
presidencia, vicepresidencia ou ostentar delegacións, ou desenvolver responsabilidades que así o 
requiran, percibirán retribucións polo tempo de dedicación efectiva ás mesmas, nese caso serán 
igualmente dados de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social en tal concepto, asumindo as 
Corporacións as cotas empresariais que corresponda (...) Ditas retribucións non poderán superar 
en ningún caso os límites que se fixen, no seu caso, nas Leis de Orzamentos Xerais do Estado. 
Nos acordos plenarios de determinación dos cargos que leven aparellada esta dedicación parcial 
e das retribucións dos mesmos, deberase conter o réxime da dedicación mínima necesaria para a 
percepción das devanditas retribucións.  
 
Os membros das Corporacións locais que sexan persoal das Administracións públicas e dos 
entes, organismos e empresas delas dependentes soamente poderán percibir retribucións pola 
súa dedicación parcial ás súas funcións fóra da súa xornada nos seus respectivos centros de 
traballo, nos termos sinalados no artigo 5 da Lei 53/1984, do 26 de decembro (...). 
 
Visto o establecido nos artigos 75 bis e 75 ter da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das 
Bases do Réxime Local, que regulan o réxime retributivo dos membros das Corporacións 
Locais e do persoal ó servizo das Entidades Locais, e as limitacións no número de cargos 
públicos das Entidades Locais con adicación exclusiva, se propoñe ao Pleno da Corporación a 
adopción do seguinte acordo:  
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Primeiro.- Recoñecer a adicación exclusiva a tempo completo ao membro da corporación que 
ocupará o seguinte cargo: 
 
- Alcalde D. Pablo Diego Moreda Gil, importe anual bruto en euros 43.400,00 €. 
 
Segundo.-Recoñecer a adicación parcial aos membros da corporación que ocuparán os 
seguintes cargos: 
 

− Concelleiro-Delegado de Obras, Medio Rural, Persoal e Seguridade Cidadá, D. Manuel 
Pérez Riola, importe anual bruto en euros 16.800,00 €, adicación ao 50%. 

− Concelleira-Delegada de Turismo, Participación Cidadá e Xuventude, Dª Carmela 
Prieto Cal, importe anual bruto en euros 16.800,00 €, adicación ao 50%. 

− Concelleiro-Delegado de Facenda e Servizos Económicos, Ocio e Tempo de Lecer, D. 
Manuel Martínez López, importe anual bruto en euros 13.440,00 €, adicación ao 40%. 
 

Terceiro.- Os devanditos importes abonaranse en catorce mensualidades, solicitando a alta ante 
a Tesourería Territorial da Seguridade Social ou na Mutualidade de Funcionarios 
correspondente e asumindo o gasto con cargo ao vixente orzamento municipal. 
 
Cuarto.- O presente acordo será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de 
edictos da Corporación. 
 
En Cedeira, asinado na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde Pablo Diego Moreda Gil.“ 
 
Aberto o turno de intervencións, a Sra. Rodríguez Pérez di: 90.440 euros é o que lle vai custar 
este goberno de maioría absoluta a Cedeira. É por comentar. Sodes a maioría absoluta máis cara 
da historia municipal e que conste que nós non temos nada en contra das adicacións, en tal caso, 
habería que facer algún tipo de reparto. En calquer caso, volvo a dicir o mesmo de antes, estes 
temas, precisamente polo perigo que pode supoñer calquera maioría absoluta á hora de repartir 
adicacións, creo que se deberían tratar entre toda a Corporación. 
 
O Sr. Alcalde di: Bueno, iso de que somos a corporación que máis lle custou de maioría 
absoluta, non estou de acordo. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Non é que esteñas de acordo ou non porque é a realidade. 
 
O Sr. Alcalde di: Non, se fas os números do período 2011 ao 2015… 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Xa os fixen. 
 
O Sr. Alcalde di: Téñoos aquí diante e pódelos sumar. Tamén é moi fácil falar agora dende o 
outro lado da bancada cando fai catro anos se aprobaron dúas adicacións, que había no antigo 
goberno. Esas adicacións aprobáronse, propuxéronse, falouse moitas veces de que a xente ten 
que cobrar por traballar. E se houbo xente que no anterior goberno que non tivo adicacións, 
igual tiña unhas pensións que superaban moitísimo, igual máis, a parte que máis gañaba deste 
grupo. Co cal, aquí o que estamos pensando é que o que debemos sempre é pagar por traballar e 
non só ter uns salarios para figurar en nada. Aquí o que se precisa no concello é adicación. 
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Vostedes estiveron no grupo de goberno anterior, saben perfectamente o traballo que hai no 
concello, moitísimo traballo, e creo que están totalmente de acordo en que as persoas que teñen 
que desenvolver un traballo, sexa neste ou en calquer outro aspecto, teñen que cobrar. Nós 
sempre criticamos cando foron en anteriores gobernos, non criticamos o que cobraban 
exactamente as persoas, senón que criticábamos o que cobraban os cargos de confianza, cousa 
que este goberno non ten, ou xuntas de goberno que tamén sorprende que antes votaron en 
contra o Grupo Popular de que se pagaran a 80 euros e a 60 as sesión plenarias, cando eles as 
tiñan a 186 euros e a 60 euros, é unha incongruencia, non todo vale. E, respecto a isto, todas as 
corporacións son así. E na Deputación, es deputado provincial sen adicación e só por asistir a un 
pleno e a dúas ou tres comisións informativas, ou non sei de qué son, gañan 18.500 euros 
brutos. Quero dicir que aquí é por traballar a diario e con adicacións, non é por ir un día ou dous 
á Deputación. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Nese sentido, xa dixen que nós non temos nada en contra das 
adicacións. Estou falando dos totais, non me metín a analizar nada, e así de golpe, pois é unha 
cantidade importante. Con respecto ó mandato anterior, a túa adicación foi consensuada por tres 
grupos políticos, a túa soa… case 47.000, está preto, non chega ser o tope. Foi consensuada e a 
outra, veu a posteriori, cando a persoa que desenvolvía un traballo determinado… estaba ben, 
puxémonos de acordo.  
 
O Sr. Alcalde di: Foi aprobada, pero no pleno.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Creo que non, eh. Foi aprobada a posteriori. 
 
O Sr. Alcalde di: Foi aprobada e ademais foi proposta, neste caso non polo Bloque, senón por 
outro partido. Foi aprobada na sesión extraordinaria do 7 de xullo do 2015. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: É igual. Houbo dúas adicacións coas que nós estivemos de acordo. 
Agora son catro e é normal que se incremente o orzamento, tamén o podiades repartir de outra 
maneira, ó mellor. A ver, as cousas como son. 
 
O Sr. Alcalde di: Antes eran dúas exclusivas e agora é unha a tempo completo e tres parciais. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: É a nosa opinión e o noso comentario, faltaría máis que non o 
puidésemos facer. 
 
O Sr. Alcalde di: E eu contéstoche.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Eu falo da cifra, 90.440, que me chamou a atención porque a 
comparei. Compareina dende que estou eu aquí sentada, 2011, e é maior ó goberno de 2011 a 
2015 e de 2015 a 2019. Estamos falando só de adicacións, eh! 
 
O Sr. Alcalde di: Aquí non hai que falar só de adicacións, hai que falar tamén das asistencias, 
dígocho eu. No anterior había: unha adicación de 18.000 euros, unha completa de 28.000 euros, 
dúas parciais de 9 horas á semana, outra completa máis os dez céntimos do café e outra media, 
máis dous concelleiros que gañaban 186 euros á semana por asistir a unha xunta de goberno. 
Isto, se o sumas, non dan os número que ó final da isto, eh!  
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A Sra. Rodríguez Pérez di: Suma, a ver. 
 
O Sr. Alcalde di: Suma. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Eu xa sumei. 
 
O. Sr. Rubido Ramonde di: Chámalle Pepa a José… Quédache unha partida importante… 
 
O Sr. Alcalde di: Os 18.500 que cobras da Deputación por ir un día ó mes?  
 
O Sr. Blanco Garrote di: Pero iso non ten nada que ver. 
 
O Sr. Alcalde di: Non, non….claro! Si que se falamos de canto cobra cada un cando sacamos 
nos boletíns…  
 
O Sr. Blanco Garrote di: Da Deputación non ten nada que ver. 
 
O Sr. Alcalde di: Canto gaña vostede por ir un día á Deputación? E critica o traballo da xente 
que ven a estar aquí sete horas e media? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Cómo que…? E que me interrompiches. 
 
O Sr. Alcalde di: A ver, acabe. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Se poña como se poña, o tema é que… pero eu non entrei en 
polémicas porque me reservo. Vostede non está contando a cotización social, as cargas. Ó final 
fan o dobre de custos. E ademais hai que estudar en Intervención, compartimos en número de 
Intervención, que se queren seguir, é máis caro.  
 
O Sr. Alcalde di: Voulle explicar cal é a diferencia aquí. A diferencia é que este goberno pon 
asignacións para traballar e vostede poñía as asignacións para pagar os favores, que conste en 
acta, esa é a diferencia. Para pagar os favores que daquela lle facían daqueles que tiñan que ir ó 
local de maiores que cobraban os dez céntimos, daqueles que tiña vostede un día á semana que 
viñan por aquí. Pregunte vostede cal foi o grupo de traballo máis importante que houbo neste 
concello, en canto a horas traballadas, pregunte. A ver se era o seu ou calquera dos que estamos 
aquí ou incluso vostede como Alcalde, xa llo dixen moitas veces, compare as horas que pasaba 
vostede como Alcalde coas que puiden pasar eu, de tanto que me leva criticado polo meu 
salario. Non, non, non… é así. Vostedes cobraban nove, uns por adicacións e outros por 
responsables encubertos. Se vostede o quere recoñecer, ben, se non o quere recoñecer…  
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Salarios encubertos? 
 
O Sr. Alcalde di: Si, si… por qué votou en contra ás xuntas de goberno a 80 euros se vostede as 
pagaba a 186? Pregunto. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Iso razoarémolo no seu momento. 
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O Sr. Alcalde di: É dicir, non ten resposta. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Vostede está facendo unha afirmación que non é certa. É o máis caro 
da historia. Eu non quería entrar aí. 
 
O Sr. Alcalde di: Sume. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Ía entrar noutras cousas, pero xa que vostede está negándoo…non é 
así. É o máis caro da historia. Eu non quería entrar niso, eu quería entrar en que vostede vai ser 
o Alcalde máis caro da zona Ferrolterra-Ortegal, pero eu penso que hai concelleiros que ante 
responsabilidades debían cobrar máis. Por exemplo, eu entendo que un concelleiro de obras 
debe cobrar máis. Mire por onde ía eu, pero vostede saltou con que fóramos nós máis caros e 
téñome que defender. 
 
O Sr. Alcalde di: Sume. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: E déixese de xuízos de valor de cuestións…Sume. 
 
O Sr. Alcalde di: Quen ten que sumar é vostede. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Cómo me vou a poñer a sumar agora?  
 
O Sr. Alcalde di: Pois é moi fácil, coa calculadora faise fácil. As 9 adicacións que tiña…nada. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: E eu 18.000 euros cobreinos 15 meses. 
 
O Sr. Alcalde di: 18.000 euros cobra vostede na Deputación ó ano, ou 17.000 ó ano, por ir un 
día ó mes. Seguramente que por iso está vostede aquí sentado e que iso é o que lle interesará. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Non sei por qué non foi vostede a votar. 
 
O Sr. Alcalde di: Eu por qué teño que ir á Deputación a votar? Terá que ir vostede. Eu non debo 
favores a ninguén.  
 
O Sr. Blanco Garrote di: Pablo, non ten nada que ver a Deputación…. 
 
O Sr. Alcalde di: Non, non, non. Vosoutros criticades o que cobra unha persoa por 9 horas, pero 
aplaudídeslle a unha persoa que gaña 18.000 euros por ir un día ó mes… 
 
O Sr. Blanco Garrote di: Que inflúe iso ó concello de Cedeira?  
 
O Sr. Alcalde di: Como que en qué inflúe iso ó concello de Cedeira? 
 
O Sr. Blanco Garrote di: Como se vai aquí ou como se vai a pescar, se os gaña non é o teu 
problema. 
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O Sr. Alcalde di: Aquí estamos falando de cobrar por traballar. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: E vaia retirando o dos céntimos. 
 
O Sr. Alcalde di: Non fai falta que me poña o dedo así. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: O dos céntimos é unha cuestión falsa. 
 
O Sr. Alcalde di: Non retiro nada e vostede dixo que 10 céntimos non eran…Recoméndolle 
unha cousa, lea as actas dos plenos porque vostede dixo: “9 céntimos non, creo que eran 5”. Así 
que lea os plenos. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: É que eran 5. 
 
O Sr. Alcalde di: Cobraba un salario máis 5 céntimos. Vale, xa está! 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Cómo qué cobraba 5 céntimos? 
 
O Sr. Alcalde di: Acaba de dicilo vostede agora. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Ese é o diñeiro da volta do café dos usuarios. 
 
O Sr. Alcalde di: A volta do café? Cómo? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Si, si… porque estaba modulada a máquina para 50 céntimos e 
custaba 45. Está vostede acusando a unha persoa de quedarse con 5 céntimos dun café. Está 
vostede acusando que ía destinado ó colectivo que estaba alí. É a volta de cada usuario, vale? O 
que puxo as máquinas alí…o prezo era de 45 céntimos o café, modulouse en 50 céntimos e 5 
céntimos devolvíallos ós usuarios que estaban alí.  
 
O Sr. Alcalde di: Vostede, o que dixo no anterior pleno…Déixeme falar a min, eu deixeille, 
rematou vostede, agora déixeme a min.  
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Acabe ou acabe. 
 
O Sr. Alcalde di: Diríxase cun pouco de respecto, vale? Iso de “acabe ou acabe”, con respecto. 
Eu, de momento, estoulle falando con respecto. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Iso é o que quero saber. 
 
O Sr. Alcalde di: Si, si… con moito respecto. Vostede, nese pleno di que non son 10 céntimos 
que son 5 e que con ese diñeiro se compraban empanadas, tortillas ou revistas. E vostede o dixo, 
non o dixen eu. Díxoo vostede. Eu dixen 10 e vostede 5. Bueno, o xuíz terá que decidir se son 
10 ou son 5 que se vai denunciar. 
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O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor do PSdG-PSOE e cinco (5) 
en contra, tres (3) do PP e dous (2) do BNG , ACORDA: APROBAR a proposición de Alcaldía 
nos termos nos que quedou transcrita. 
 
11. PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DO CONCELLO EN 
ÓRGANOS COLEXIADOS 
 
Pola Secretaria dáse lectura á proposición de Alcaldía de data 28 de xuño de 2019, que di: 
 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 

PABLO DIEGO MOREDA GIL, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade coas 
atribucións que lle corresponden, ten a ben elevar ó Pleno a seguinte PROPOSICION: 

 
O artigo 38 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais dispón que o Pleno debe nomear os representantes da Corporación nos órganos 
colexiados da súa competencia. 
 
Á vista da constitución da nova Corporación o pasado día 15 de xuño de 2019, esta Alcaldía 
propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Nomear como representantes municipais no Consello Escolar do CEIP “Nicolás del 
Río” a: 
 
- Dª. Ermitas García Ríos, Concelleira-Delegada de Cultura, Ensino e Bens de Interese Cultural. 
 
Suplente: D.ª Carmela Prieto Cal, Concelleira-Delegada de Turismo, Participación Cidadá e 
Xuventude. 
 
Segundo. – Nomear como representantes municipais no Consello Escolar do IES “Punta 
Candieira” a: 
 
- Dª. Ermitas García Ríos, Concelleira-Delegada de Cultura, Ensino e Bens de Interese Cultural. 
 
Suplente: D.ª Carmela Prieto Cal, Concelleira-Delegada de Turismo, Participación Cidadá e 
Xuventude. 
 
Terceiro.- Nomear como representantes municipais nos órganos de xestión da Escola Infantil 
de Cedeira a: 
 
- Dª. Ermitas García Ríos, Concelleira-Delegada de Cultura, Ensino e Bens de Interese Cultural. 
 
Suplente: D.ª Carmela Prieto Cal, Concelleira-Delegada de Turismo, Participación Cidadá e 
Xuventude. 
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Cuarto.- Nomear como representantes municipais na Mancomunidade de Concellos da 
Comarca de Ferrol ao Sr. Alcalde-Presidente, D. Pablo Diego Moreda Gil, e como suplente ao 
Primeiro Tenente de Alcalde, D. Manuel Pérez Riola. 
 
Quinto.-  Nomear en representación política na Rede de Dinamización Lingüística, creada pola 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, como titular a Dª. Ermitas García Ríos, e 
como suplente ao Sr. Alcalde-Presidente, D. Pablo Diego Moreda Gil. 
 
En Cedeira, asinado na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde Pablo Diego Moreda Gil.” 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor do PSdG-PSOE e cinco (5) 
abstencións, tres (3) do PP e dúas (2) do BNG, ACORDA: APROBAR a proposición de 
Alcaldía nos termos nos que quedou transcrita. 
 
12. PROPOSTA DE CONSTITUCIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN 
 
Pola Secretaria dáse lectura á proposición de Alcaldía de data 28 de xuño de 2019, que di: 
 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 

PABLO DIEGO MOREDA GIL, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade coas 
atribucións que lle corresponden, ten a ben elevar ó Pleno a seguinte PROPOSICION: 
 
A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE 
e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014,  establece na súa Disposición Adicional Segunda 
apartado 7 que: “A Mesa de contratación estará presidida por un membro da Corporación ou un 
funcionario da mesma, e formarán parte dela, como vogais, o secretario ou, no seu caso o titular 
do órgano que teña atribuída a función de asesoramento xurídico, e o Interventor, ou, no seu 
caso, o titular do órgano que teña atribuídas as funcións de control económico-orzamentario, así 
como aqueles outros que se designen polo órgano de contratación entre o persoal funcionario de 
carreira ou persoal laboral ao servizo da Corporación, ou membros electos da mesma, sen que o 
número, en total sexa inferior a tres. Os membros electos que, no seu caso, formen parte da 
Mesa de contratación non poderán supoñer mais dun terzo do total de membros da mesma. 
Actuará como Secretario un funcionario da Corporación.” 
 
O artigo 326.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público establece que 
“nos procedementos abertos, abertos simplificados, restrinxidos, de diálogo competitivo, de 
licitación con negociación e de asociación para a innovación, os órganos de contratación das 
Administracións Públicas estarán asistidos por unha mesa de contratación. Nos procedementos 
negociados en que non sexa necesario publicar anuncios de licitación, a constitución da mesa 
será potestativa para o órgano de contratación, salvo cando se fundamente na existencia dunha 
imperiosa urxencia prevista na letra b) 1.º do artigo 168, no que será obrigatoria a constitución 
da mesa. Nos procedementos aos que se refire o artigo 159.6 será igualmente potestativa a 
constitución da mesa.” 
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O artigo 21 do Real Decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 
de Contratos do Sector Público, regula a composición das mesas de contratación: 
 
1. Os órganos de contratación das administracións públicas estarán asistidos nos procedementos 
de adxudicación aberto, restrinxido e negociados con publicidade por unha mesa de contratación 
que será competente para a valoración das ofertas.  
2. As mesas de contratación estarán compostas por un Presidente, un Secretario e, polo menos, 
catro vogais, todos eles designados polo órgano de contratación. Entre os vogais deberá figurar 
obrigatoriamente un funcionario dos que teñan encomendado o asesoramento xurídico do 
órgano de contratación e un Interventor ou, a falta de calquera destes, quen teña atribuídas as 
funcións correspondentes ao asesoramento xurídico ou ao control económico-presupostario do 
órgano. 
3. O Secretario deberá ser un funcionario que preste os seus servizos no órgano de contratación. 
Cando non sexa posible designar un funcionario, farase a designación entre os doutro tipo de 
persoal que dependan do órgano de contratación.  
4. A designación dos membros da mesa de contratación poderá facerse con carácter permanente 
ou de xeito específico para a adxudicación de cada contrato. A súa composición publicarase no 
perfil de contratante do órgano de contratación correspondente cunha antelación mínima de sete 
días con respecto á reunión que deba celebrar para a cualificación da documentación referida no 
artigo 130.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro.  
Se é unha mesa permanente, ou se lle atribúen funcións para unha pluralidade de contratos, a 
súa composición deberá publicarse ademais no Boletín Oficial do Estado, no da Comunidade 
Autónoma ou no da Provincia, segundo se trate da Administración Xeral do Estado, da 
Autonómica ou da Local.  
5. Ás reunións da mesa poderán incorporarse os funcionarios ou asesores especializados que 
resulten necesarios, segundo a natureza dos asuntos a tratar, os cales actuarán con voz pero sen 
voto. 
6. Todos os membros da mesa terán voz e voto, excepción feita do secretario que só terá voz.  
7. Para a válida constitución da mesa deberán estar presentes a maioría absoluta dos seus 
membros, e, en todo caso, o Presidente, o Secretario e os dous vogais que teñan atribuídas as 
funcións correspondentes ao asesoramento xurídico e ao control económico-presupostario do 
órgano. 
 
Polo exposto propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo:  
  
Primeiro.- Constituir a Mesa de Contratación permanente do Concello de Cedeira  que actuará 
como órgano de asistencia do órgano de contratación competente en tódolos contratos que asine 
esta entidade local e sexan obxecto de adxudicación mediante procedemento aberto, aberto 
simplificado, restrinxido, de diálogo competitivo, de licitación con negociación, de asociación 
para a innovación, e nos procedementos negociados nos que non sexa necesario publicar 
anuncio de licitación, quedando integrada polos seguintes membros: 
 
 PRESIDENTE: Pablo Diego Moreda Gil (Alcalde) 
 Suplente: Manuel Pérez Riola (concelleiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE) 
 
 VOGAIS:  
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 - Manuel Martínez López (concelleiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE) 
 Suplente: Carmela Prieto Cal (concelleira do grupo municipal do PSdeG-PSOE) 
  
 -ASecretaria municipal 
 Suplente: O funcionario que sexa nomeado Secretario accidental 
  
 -A Interventora Municipal 
 Suplente: O funcionario que sexa nomeado Interventor accidental 
  
 -O Arquitecto Municipal 
 Suplente: O Arquitecto Técnico Municipal 
 
 SECRETARIO: Francisco Javier Zunzunegui Vázquez (funcionario de carreira, 
administrativo) 
 Suplente: María Montserrat Pérez Garrote (funcionaria de carreira, administrativa).  
 
Segundo.- Publicar anuncio referindo este acordo e a composición da Mesa de Contratación 
permanente na Plataforma de Contratos do Sector Público e no Boletín Oficial da Provincia. 
 
Terceiro.- Notificar este acordo aos designados como membros da Mesa de Contratación 
permanente. 
 
En Cedeira, asinado na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde Pablo Diego Moreda Gil.” 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor do PSdG-PSOE, tres (3) en 
contra do PP e dúas (2) abstencións do BNG, ACORDA: APROBAR a proposición de Alcaldía 
nos termos nos que quedou transcrita. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 17:40 horas do 
expresado día. 


