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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN EN DATA 

TRINTA DE XANEIRO DE DOUS MIL VINTE 
 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
MANUEL PEREZ RIOLA 
CARMELA PRIETO CAL 
MAGDALENA PEREZ VILLAR 
JESUS ROMERO CARRACELAS 
ERMITAS GARCIA RIOS 
MANUEL MARTINEZ LOPEZ 
LUIS RUBIDO RAMONDE 
ESTEBAN BLANCO GARROTE 
ESTHER COUTO LAMIGUEIRO 
MARIA DE LA LUZ LEONARDO ANEIROS 
MANUELA LOPEZ RODRIGUEZ 
 
AUSENTES: 
MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ (excusa a súa asistencia) 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTORA: 
YOLANDA ARES BAO 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira (A Coruña), ás 20:04 horas do día 30 de xaneiro de 2020, 
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 18.11.2019 E DA ACTA DE DATA 
28.11.2019  
 
De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe algunha 
obxección á acta de data 18.11.2019 ou á acta de data 28.11.2019. 
 
A Presidencia somete a votación ordinaria a aprobación das actas dos plenos anteriores, correspondentes 
ao extraordinario de data 18.11.2019 e ao ordinario de data 28.11.2019, resultando aprobadas por 
unanimidade dos concelleiros presentes. 
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2. PROPOSTA ADHESIÓN ASOCIACIÓN XEOPARQUE E APROBACIÓN ESTATUTOS 
 
A Sra. Secretaria solicita a palabra para explicar que pola Presidencia preséntase nova proposta, de data 
30.01.2020, que modifica a proposta de data 22.01.2020, que foi ditaminada favorablemente pola 
Comisión Informativa de Plenos en data 27.01.2020, en relación co punto primeiro do acordo, no que se 
engade o seguinte: “(...), se ben, debido á aprobación do Plan Económico-Financieiro 2019-2020, o 
Concello de Cedeira durante o exercicio 2020 non realizará achegas de carácter económico”. 
 
Pola Secretaria dáse lectura á proposta de Alcaldía de data 30.01.2020, que emenda o ditame emitido pola 
Comisión Informativa de Plenos en data 27.01.2020, e que dí: 

 
“Resultando que mediante acordo plenario adoptado en sesión realizada o 14.11.2017 foi aprobado o 
Convenio polo que se establecen as Bases de Cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e os 
Concellos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño e Valdoviño para regular o 
proxecto Xeoparque Ortegal, segundo o texto proposto polo Servizo de Promoción Económica, Turismo e 
Emprego da Deputación da Coruña. 
 
Dito convenio configurouse como un instrumento de cooperación interadministrativa a través do cal os 
concellos agrupados poden acordar a prestación conxunta de servizos públicos mediante o 
desenvolvemento dunha comunidade intermunicipal sobre a base do referido convenio marco e a 
posterior aprobación de convenios específicos para cada servizo ou actividade consorciada. Prevése a 
prestación pola Deputación de apoio xurídico, económico e técnico para o asesoramento e, no seu caso, 
desenvolvemento ou xestión, dos servizos que lle fosen requiridos pola comunidade intermunicipal. 
 
Resultando que en data 26.09.2019 remítense desde o Servizo de Promoción Económica, Turismo e 
Emprego da Deputación da Coruña os Estatutos definitivos para a creación dunha asociación sen ánimo 
de lucro, a “Asociación para a xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal”, da que poderán formar parte 
todos os concellos que integren o Proxecto de Xeoparque do Cabo Ortegal, e que exercerá as súas 
actividades no ámbito territorial de Galicia, fundamentalmente nos concellos de Cariño, Cedeira, Cerdido, 
Moeche, Ortigueira, San Sadurniño e Valdoviño, tendo como fins fundamentais os seguintes: a 
promoción do desenvolvemento sostible e equilibrado do territorio que conforma o proxecto do 
Xeoparque, a protección, conservación e posta en valor do patrimonio xeolóxico, natural e cultural, a 
mellora da calidade e a oferta turística do territorio, así como a promoción do desenvolvemento 
económico, social e ambiental do territorio dos concellos vinculados ao proxecto do Xeoparque do Cabo 
Ortegal. 
 
Visto o informe de Secretaría de data 16.01.2020 no que se conclúe que o contido dos Estatutos da 
Asociación se axusta á normativa aplicable, con salvidades e advertencias sobre as  repercusións 
económicas e orzamentarias da adhesión á asociación, as implicacións da vixencia dun plan económico-
financeiro, e sobre as previsións relativas ó desenvolvemento por “persoal ou órganos técnicos 
vinculados ás corporacións das que forman a xunta directiva da asociación” das funcións, incluídas as 
de xerencia, da oficina técnica de xestión que poderá establecerse de acordo co previsto no artigo 23 dos 
estatutos, para o caso de que dita previsión se refira a persoal propio do concello. 
 
Visto o informe de Intervención de data 22.01.2020 no que se indica, nas conclusións, que a inconcreción 
das repercusións económicas da pertenza á asociación impide a aplicación da normativa en materia de 
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira e a determinación das repercusións económicas 
para os orzamentos e contas municipais; que resulta de aplicación a D.A. 9ª da LBRL que non permite a 
constitución de novas entidades tendo e conta a situación de incumprimento de regra de gasto que obriga 
a aprobación de plan económico financeiro con vixencia para o 2019/2020; a falta de continuidade co 
convenio aprobado en canto ás liñas de actuación a seguir con carácter previo á determinación da forma 
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máis axeitada de xestión do proxecto xeoparque; e outras salvidades relativas á prestación de servicios 
relacionadas co tipo de ente para a súa prestación e o exercicio de competencias impropias. 
 
Debendo sinalar, respecto ás repercusións económicas e orzamentarias para o Concello da constitución da 
asociación e sobre a aplicación da D.A. 9ª da LBRL, que non permite a constitución de novas entidades 
tendo e conta a situación de incumprimento de regra de gasto que obriga a aprobación do plan económico 
financeiro con vixencia para o 2019/2020, que durante o presente exercicio 2020 non se prevé que o 
concello teña que realizar aportacións de carácter económico pola pertenza a asociación, ao marxe de que 
o Plan Económico-Financeiro 2019-2020 do Concello de Cedeira, que estará en vigor durante o prazo 
sinalado ou ata que se acade o obxectivo do cumprimento da normativa de estabilidade orzamentaria, 
segundo os datos derivados das liquidacións orzamentarias dos exercicios respectivos, foi aprobado 
inicialmente  por acordo plenario de data 30.12.2019, atopándose o expediente na data actual en fase de 
información pública e polo tanto pendente de aprobación definitiva.   
 
En base ó exposto, en uso das atribucións que me confire a normativa vixente en materia de réxime local, 
propoño ó Pleno do Concello a adopción do seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Manifestar a vontade do Concello de Cedeira de ADHERIRSE á Asociación para a xestión 
do Xeoparque do Cabo Ortegal, se ben, debido á aprobación do Plan Económico-Financieiro 2019-2020, 
o Concello de Cedeira durante o exercicio 2020 non realizará achegas de carácter económico. 
 
SEGUNDO.- APROBAR os Estatutos da Asociación para a xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal, 
segundo o texto proposto polo Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego da Deputación da 
Coruña que se incorpora como anexo desta proposta.  
 
TERCEIRO.- Nomear como representante do Concello de Cedeira na Asemblea Xeral ó Alcalde, D. 
Pablo Diego Moreda Gil, e como suplente á Concelleira-Delegada de Turismo, Dª. Carmela Prieto Cal. 
 
CUARTO.- Facultar á Alcaldía para a realización de todos os trámites que sexan necesarios  para a debida 
execución do presente acordo.  
 
Non obstante, o Pleno do Concello acordará o que estime oportuno.  
 
 
            ANEXO 
 
    Estatutos da Asociación para a xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal 

Capítulo I 
Da asociación en xeral 

Artigo 1º.- 
Constitúese unha asociación sen ánimo de lucro das previstas na Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora 
do dereito de asociación, e tendo en consideración a Disposición adicional quinta da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das bases do réxime local, e demais disposicións legais. A asociación ten a seguinte denominación: 
“Asociación para a xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal”.A asociación rexerase polos citados estatutos, pola Lei 
orgánica 1/2002, do 22 de marzo e pola demais lexislación existente en materia de asociacións que lle sexa 
aplicable. 
Artigo 2º.- 
No momento de constitución o domicilio social da asociación radicará na Casa Consistorial do concello de 
Moeche, estrada de San Ramón, s/n, 15563, situada na provincia da Coruña co teléfono 981 40 40 06 e a web 
www.moeche.gal. 
Artigo 3º.- 
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A asociación, en funcións dos seus fins e do emprazamento do seu domicilio social, exercerá as súas actividades no 
ámbito territorial de Galicia, e fundamentalmente nos concellos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, 
San Sadurniño e Valdoviño. 
Artigo 4º.- 
A asociación constitúese por tempo indefinido e só se disolverá, conforme a estes estatutos, pola vontade dos 
asociados expresada en sesión extraordinaria da Asemblea Xeral ou polas causas previstas na lexislación vixente. 
A asociación nace sen patrimonio propio e aterase no seu réxime económico ás seguintes premisas: 

• Terá un carácter non lucrativo. 
• Para o cumprimento dos seus fins a asociación contará cun orzamento formado polas achegas anuais dos 

seus membros, así como por outros recursos aos que acceda a asociación. 
• Todos os seus ingresos aplicaranse aos fins que constitúen o obxecto desta asociación, sen que caiba en 

ningún caso a súa repartición entre os asociados, nin a súa cesión gratuíta a persoas físicas ou xurídicas 
con interese lucrativo. 

• O seu patrimonio será independente do dos seus asociados. 
• Os beneficios obtidos pola asociación, derivados do exercicio de actividades económicas, incluídas as 

prestacións de servizos, deberán destinarse exclusivamente ao cumprimento dos seus fins, sen que caiba 
en ningún caso a súa repartición entre asociados, nin a súa cesión gratuíta a persoas físicas ou xurídicas 
con interese lucrativo. 

• Anualmente a Xunta Directiva presentaralle á Asemblea Xeral unha memoria económica do exercicio xa 
rematado, xunto cos xustificantes de gasto que deberán ser de valor legal. Esta memoria deberá ser 
aprobada pola asemblea de socios. 

• Para a contratación de servizos ou investimentos, a asociación estará suxeita á lexislación vixente de 
contratos do sector público. 

• A asociación rexerase segundo os principios democráticos contidos no marco da Constitución e o resto do 
ordenamento xurídico. 

Artigo 5º.- 
Son fins principais da asociación: 

1. A promoción do desenvolvemento sostible e equilibrado do territorio que conforma o proxecto de 
Xeoparque do Cabo Ortegal, con especial apoio dos seus valores xeolóxicos, naturais e culturais, 
mediante o desenvolvemento de accións e a posta en marcha de actividades cuxo efecto repercuta no 
beneficio das persoas que viven no devandito territorio. 

2. A protección e conservación do patrimonio natural do territorio, facendo especial fincapé no seu 
patrimonio xeolóxico e a súa posta en valor como recurso, coa finalidade do desenvolvemento económico 
e social da súa poboación. 

3. O fomento das ciencias da Terra no devandito territorio, nos ámbitos da investigación, educación (regrada 
e non regrada) e difusión, e o impulso doutras ciencias naturais e ambientais. 

4. A posta en valor, dinamización, recuperación e difusión do patrimonio cultural. 
5. A promoción e realización de actividades vinculadas ao patrimonio cultural material e inmaterial (lingua, 

tradicións, costumes, oficios, memoria oral, creación artística etc.), dándolles prioridade a aquelas 
actividades directamente relacionadas co patrimonio xeolóxico, paleontolóxico e arqueolóxico. 

6. O fomento da educación ambiental, con especial atención aos valores propios do territorio. 
7. O fomento do turismo, especialmente o vinculado á natureza, con especial atención aos seus valores 

xeolóxicos, así como o turismo cultural, sempre dentro dun marco de sustentabilidade. 
8. A mellora da calidade e a oferta turística do territorio. 
9. A dinamización de actividades económicas compatibles cos recursos naturais e culturais do territorio, 

apoiando especialmente as iniciativas relacionadas cos produtos locais. 
10. A promoción e o apoio ás accións de cooperación con outras entidades que poidan contribuír ao impulso 

dos fins da asociación. 
11. O fomento do contacto e da relación con outras entidades de natureza análoga que teñan entre os seus fins 

a promoción e defensa dos recursos naturais e culturais, e nomeadamente da figura dos xeoparques. 
12. A realización doutras actividades que promovan o desenvolvemento económico, social e ambiental do 

territorio dos concellos vinculados ao proxecto do Xeoparque do Cabo Ortegal. 
Para levar a cabo os seus fins a asociación poderá: 

• Establecer as estruturas orgánicas e administrativas pertinentes. 
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• Facilitar o intercambio de información sobre temas relacionados co proxecto de Xeoparque do Cabo 
Ortegal nos concellos membros. 

• Constituír os servizos de asesoramento e asistencia para os seus membros. 
• Dirixirse aos poderes públicos e intervir con carácter consultivo, de ser o caso, na formulación da 

normativa legal que afecte aos seus municipios. 
• Organizar e participar en reunións, seminarios e congresos. 
• Promover publicacións e documentos nas materias propias das súas competencias. 
• Realizar calquera outra actividade con suxeición á lexislación vixente. 
• Planificar e executar programas anuais en directa relación coa súa finalidade e obxectivos. 

Capítulo II 
Das persoas asociadas 

Artigo 6º.- 
Poderán formar parte da asociación todos os concellos que integren o Proxecto de Xeoparque do Cabo Ortegal. O 
acordo de integración deberá ser adoptado polo órgano competente da Corporación interesada, no que se 
expresará a súa vontade de adhesión e o cumprimento dos presentes estatutos. Cada Concello nomeará unha 
persoa como representante na Asemblea Xeral. 
A alta na asociación será solicitada pola Presidencia da Corporación, previo acordo plenario, mediante escrito 
dirixido á Presidencia da asociación, quen lle dará conta á Asemblea Xeral, e esta deberá acrodar acceder ou non 
á admisión. 
Calquera membro pode separarse da asociación, previo acordo plenario da Corporación correspondente. Esta 
separación causará efectos a partir da toma de coñecemento da asemblea xeral. 
O membro que, por calquera causa, deixase de pertencer á asociación, estará suxeito ao cumprimento dos 
compromisos e obrigacións contraídas. 
Artigo 7º.- 
Os dereitos dos membros da asociación son: 

a. Asistir con voz e voto ás asembleas e reunións que se celebren. 
b. Ser candidatos aos cargos dos órganos de goberno. 
c. Participar nas áreas da asociación. 
d. Ter acceso aos arquivos, rexistros e documentos. 
e. Ter coñecemento da execución do orzamento. 
f. Solicitarlle á Presidencia a convocatoria da Asemblea Xeral, segundo os casos, cando consideren que os 

seus dereitos fosen vulnerados, sen prexuízo da impugnación de acordos que poidan formular segundo a 
lexislación vixente. 

Artigo 8º.- 
As obrigas dos socios da asociación son: 

a. Cumprir os presentes estatutos e os acordos válidos da asociación e os seus órganos de goberno. 
b. Pagar as cotas regulamentarias e as achegas extraordinarias que, de ser o caso, puidesen establecerse. 
c. Velar pola consecución dos fins propostos, cumprindo con exactitude as disposicións estatutarias e os 

regulamentos. 
Artigo 9º.- 
A condición de socia alterarase por algún dos seguintes motivos: 

a. Por acordo da Corporación correspondente, segundo o disposto no artigo 6.3. 
b. Por deber máis dunha cota, perderase o dereito de voto nos órganos da asociación. Así mesmo, ningún 

concello con cotas pendentes poderá ser membro da xunta directiva. 
c. Os concellos que estean neste suposto verán reducida a súa presenza nas accións promocionais que a 

asociación desenvolva, así como nos materiais editados pola mesma durante ese período. 
d. Perderase a condición de socio da asociación por falta de pagamento de tres cotas ou máis, cando unha 

vez realizado o requirimento, pasasen máis de tres meses sen o pagamento das cotas debidas. 
Artigo 10º.- 
Poderán participar na asociación os denominados “Membro amigo”, que serán entidades públicas ou privadas que 
teñan entre os seus obxectivos o desenvolvemento, defensa e promoción do Xeoparque do Cabo Ortegal e do seu 
territorio. 
A condición de Membro amigo supón que pode participar nas reunións e asembleas da asociación con voz pero sen 
voto, non poderá formar parte dos órganos de goberno e non ten a obriga do pagamento de cotas. 
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Para obter a condición de Membro amigo a entidade ou organismo interesado deberá solicitarlle á Presidencia a 
admisión argumentando o seu vencello co territorio e co proxecto de Xeoparque do Cabo Ortegal. Será a Asemblea 
Xeral a que acorde acceder ou non á admisión. 

Capítulo III 
Dos órganos da asociación 

Artigo 11º.- 
Os órganos de goberno da asociación son os seguintes: 

a. Asemblea Xeral onde están representados todos os socios. 
b. Xunta directiva, que é o órgano do goberno da asociación e está formada pola Presidencia, 

Vicepresidencia, Secretaría, Tesouraría e tres vogais. 
c. Presidencia 

Artigo 12º.- 
A asemblea é o órgano soberano da asociación e está formada por todos os representantes das Corporacións 
asociadas, representación que recaerá nas persoas que estas designen de conformidade coa súa normativa. 
Artigo 13º.- 
Son competencias da asemblea xeral: 

a. Aprobar a modificación dos estatutos. 
b. Aprobar o plan de actuacións da asociación. 
c. Aprobar os orzamentos e contas xerais, así como o regulamento de réxime interno. 
d. Aprobar as cotas ordinarias e achegas económicas extraordinarias. 
e. Disolver a asociación. 
f. Establecer a estrutura organizativa. 
g. Aplicar o réxime disciplinario e sancionador nos supostos previstos nos Estatutos e Regulamento Interno 

que os desenvolven. 
h. Aprobar a admisión de novos socios e membros amigo. 

Artigo 14º.- 
As sesións que celebre a asemblea xeral poderán ser ordinarias e extraordinarias. 
A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario polo menos unha vez ao ano; será convocada pola Presidencia 
cun mínimo de sete días naturais de antelación á data da súa celebración. 
A Asemblea Xeral reunirase con carácter extraordinario cantas veces sexa necesario e será convocada pola 
Presidencia ou por petición dun terzo dos socios. A convocatoria farase coa mesma antelación prevista no apartado 
anterior. 
As asembleas xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente constituídas en primeira 
convocatoria cando concorran a ela dous terzos dos asociados con dereito a voto; en segunda convocatoria, que se 
celebrará polo menos media hora máis tarde da primeira, quedará constituída a Asemblea Xeral sempre que 
asistan a persoa que ocupe a Presidencia e, polo menos, un terzo dos socios, coa excepción regulada no artigo 25 
para a modificación de estatutos. Exercerá a Secretaría tanto da Asemblea Xeral como das reunións da xunta a 
persoa encargada da Secretaría da asociación. 
Artigo 15º.- 
Tanto para a sesión ordinaria da Asemblea Xeral  como para a extraordinaria, a convocatoria haberá de facerse 
por escrito, expresando o lugar, o día e a hora da súa celebración. A comunicación da convocatoria poderá 
realizarse por correo electrónico ou por outro medio acordado previamente por todos os socios. 
Acompañarase á convocatoria a orde do día, comprensiva dos asuntos a tratar, e deberase incluír naquela, 
necesariamente, calquera tema que estando dentro dos fins desta asociación, fose expresamente solicitado polo 
menos por un terzo dos membros. 
Artigo 16º.- 
Os acordos adoptaranse por maioría. En caso de empate, decidirá o voto de calidade da Presidencia. 
Será necesario maioría cualificada das persoas presentes ou representadas, que resultará cando os votos 
afirmativos superen a metade destas, para: 

a. Nomeamento das xuntas directivas e administradores. 
b. Acordo para constituír unha federación de asociacións ou integrarse nelas. 
c. Disposición ou alleamento de bens integrantes do inmobilizado. 
d. Modificación de estatutos. 
e. Destitución da persoa que ocupe a presidencia. 
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f. Disolución da entidade. 
Artigo 17º.- 
As sesións das Asemblea Xeral estarán presididas pola persoa que ocupe a Presidencia, asistido da Secretaría, 
quen levantará acta da sesión, na que se reflectirán as propostas e resolucións adoptadas. 
 

Capítulo IV 
Doutros órganos da asociación 

Artigo 18º.- 
A Presidencia da asociación será designada por sorteo entre as persoas representantes de cada un dos concellos, e 
será posteriormente traspasada de forma rotativa e por orde alfabética de municipios. As persoas que ocupen os 
cargos da Vicepresidencia, Secretaría, Tesouraría e as tres vogalías que completan a Xunta directiva serán 
designadas por orde alfabética, a partir do concello que ocupe a presidencia. 
A Vicepresidencia substituirá á Presidencia en caso de ausencia e, en casos concretos, poderá recibir a delegación 
do exercicio das súas competencias. 
Artigo 19º.- 
A duración do mandato da Presidencia será dun (1) ano. 
Calquera dos membros da Xunta Directiva cesarán nos seus cargos polas seguintes causas:  

a. Por dimisión, comunicada por escrito á Asemblea Xeral. 
b. Por perda da condición de membro da asociación. 
c. Por destitución mediante acordo da Asemblea Xeral en sesión extraordinaria, convocada para este só 

efecto, en tanto se celebre a seguinte asemblea xeral. Será necesario o voto da maioría absoluta dos 
asistentes. 

As vacantes que se puidesen producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva, serán 
cubertas provisoriamente entre os ditos membros ata a elección definitiva pola Asemblea xeral. En calquera caso, a 
Xunta Directiva debe estar integrada como mínimo por tres (3) concellos, que exercerán as funcións de 
Presidencia, Secretaría e Tesouraría. 
Artigo 20º.- 
A persoa que ocupe a Presidencia da asociación serao tamén da Asemblea Xeral, e terá as seguintes atribucións: 

a. Representar a asociación. 
b. Tutelar a Oficina Técnica de Xestión. 
c. Convocar e presidir as sesións da Asemblea Xeral, con voz, voto e voto de calidade. 
d. Ordenar e autorizar pagos. 
e. Asinar en nome da asociación cantos documentos públicos e privados sexan precisos para percibir 

calquera tipo de subvención, achegas derivadas de convenios e toda clase de cantidades e cobros por 
calquera concepto das Administracións públicas e dos organismos delas dependentes ou doutras 
entidades, públicas ou non, e para iso asinar os documentos públicos e privados que sexan precisos ou 
convenientes en nome da asemblea. 

Artigo 21º.- 
A Xunta Directiva terá as seguintes atribucións: 

a. A aprobación do programa de traballo e proxectos da asociación. 
b. A fixación e execución do orzamento tendo en conta as liñas marcadas pola asemblea xeral, segundo os 

recursos económicos dos que se dispoña. 
c. O nomeamento dunha Comisión Revisora de Contas que examine os balances económicos-financeiros e 

inventario dos bens da asociación e lle dea parte á Asemblea Xeral. 
d. Executar os acordos da asemblea xeral. 
e. Decidir sobre cuestións reservadas á asemblea xeral en caso de extrema urxencia, debendo ser ratificadas 

as ditas resolucións posteriormente pola asemblea xeral na seguinte sesión que celebre. 
f. Velar polo bo funcionamento da asociación. 
g. As competencias que a presidencia ou a asemblea xeral deleguen nela. 

A duración do mandato dos membros de xunta directiva será dun (1) ano. 
Artigo 22º.- 
Son funcións da Secretaría: 

a. A función de xefatura dos servizos administrativos da asociación. 
b. Custodiar e levar ao día toda a documentación, arquivos e rexistros da asociación. 
c. Levantar actas dos acordos chegados na asemblea xeral e a xunta directiva e expedir certificacións destas 

co visto e prace da presidencia. 
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Son funcións da tesouraría: 
a. Custodiar os fondos da asociación e levar en orde a contabilidade. 
b. Dar cumprimento ás ordes de pagamento que expida a presidencia. 
c. Confeccionar os orzamentos anuais, os estados de contas e os balances da asociación. 

Artigo 23º.- 
A asociación poderá dispor dunha Oficina Técnica de Xestión asumindo as responsabilidades como órgano de 
xestión. 
A Oficina Técnica de Xestión, de conformidade coas directrices marcadas pola Presidencia, establécese con orde a 
desenvolver coa maior eficacia técnica e profesional os obxectivos da asociación. De carácter eminentemente 
profesional haberá de resolver, planificar e executar os programas anuais. As funcións da Oficina Técnica de 
Xestión, incluídas as de xerencia, serán desempeñadas por persoal ou órganos técnicos vinculados ás corporacións 
das que forman a xunta directiva da asociación ou por persoal contratado pola asociación. 
Son funcións da xerencia en virtude dos acordos previos, sen menoscabo das que lle fosen encargadas pola 
presidencia, as seguintes: 
1. Asistencia técnica á presidencia e coordinación xeral dos proxectos e das accións da asociación. 
2. Propoñerlle á Presidencia as accións técnicas e profesionais propias dos obxectivos da asociación. 
3. Relacións de carácter técnico e profesional coas Administracións públicas e entidades privadas. 
4. Convocar reunións técnicas en cantas ocasións fosen necesarias para levar adiante as propostas profesionais 

derivadas dos obxectivos da asociación ou dos compromisos profesionais que puidesen xurdir. 
5. Elaborar a proposta de orzamentos anuais con desagregación por accións concretas e o orzamento de gastos e 

mantemento da Oficina Técnica de Xestión. 
6. Auxiliar e asesorar á presidencia e aos concellos membros respecto das estratexias que se poden desenvolver, 

dos documentos técnicos que se poden redactar, así como en cantas accións, plans ou proxectos que poidan ser 
beneficiosos para a asociación. 

7. Propoñer accións para a elaboración de produtos turísticos do territorio e establecer contactos e relacións 
coas empresas e servizos turísticos relacionados coa asociación. 

8. Planificar e organizar os programas anuais de traballo da asociación en orde a conseguir os obxectivos que se 
expoñen para a mesma. 

9. Asistir e participar en cantas actividades e convocatorias públicas ou privadas sexan de interese para os 
obxectivos desta asociación. 

 
Capítulo V 

Réxime económico 
Artigo 24º.- 
O Patrimonio da asociación pode estar integrado por toda clase de bens, dereitos e obrigas susceptibles de 
valoración económica. 

• A asociación constitúese sen patrimonio inicial. 
Artigo 25º.- 
A dotación patrimonial da asociación estará integrada por todos os bens e dereitos que constitúen a dotación 
inicial da asociación e por aqueles outros que no sucesivo se acheguen á mesma con ese carácter. 
Artigo 26º.-  
Os recursos da asociación procederán de: 

a. As cotas ordinarias de carácter anual que serán proporcionais tendo en consideración o censo de 
habitantes dos concellos membros. 

b. As achegas extraordinarias que deberán ser ratificadas polos respectivos plenos. 
c. As subvencións ou axudas que se reciban. 
d. Os rendementos propios do seu patrimonio e derivados das súas actividades e publicacións. 
e. As doazóns que poida recibir. 
f. Calquera outro ingreso admitido pola normativa vixente para actividades non lucrativas. 

As cotas ordinarias terán carácter anual e serán determinadas pola asemblea xeral proporcionalmente á poboación 
actualizada de cada concello. 
O pagamento das cotas deberá realizarse no primeiro trimestre do ano, e será causa de apercibimento a súa falta 
de pagamento. 
A asociación levará unha contabilidade que permita obter a imaxe fiel do patrimonio, do resultado e da situación 
financeira da entidade, así como cantas obrigacións contables determinen as normas específicas que resulten de 
aplicación a esta asociación. 
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O exercicio económico coincidirá co ano natural e terminará o día 31 de decembro de cada ano excepto no caso de 
disolución da asociación, nese caso o peche será o da asemblea que aprobe a disolución. A data de apertura do 
exercicio económico coincidirá co 1 de xaneiro, excepto no caso da súa fundación que será a data da súa acta 
fundacional. 

Capítulo VI 
Modificación dos estatutos 

Artigo 27º.- 
A modificación dos estatutos deberá ser aprobada pola asemblea xeral en sesión extraordinaria. Para a súa 
constitución válida será necesaria a presenza, en primeira convocatoria, de cinco (5) dos seus membros. Na súa 
segunda convocatoria, quedará constituída validamente con, polo menos, catro  (4) asociados. 
O acordo de modificación adoptarase por maioría absoluta das persoas asistentes. 
 

Capítulo VII 
Disolución da asociación 

Artigo 28º.- 
O acordo de disolución deberá ser adoptado en sesión extraordinaria pola asemblea xeral convocada para o efecto, 
e por unha maioría absoluta dos asistentes. Son causas de disolución da asociación:  

a. Por acordo da asemblea xeral extraordinaria 
b. Polas causas determinadas no artigo 39 do Código civil  
c. Por resolución xudicial e firme 

Acordada a disolución, a asemblea constituirase na Comisión liquidadora, que procederá á liquidación da 
asociación, repartindo o patrimonio social entre entidades sen fin de lucro, preferentemente vinculadas co ámbito 
territorial da asociación, unha vez deducidos os recursos para o cumprimento das obrigacións pertinentes. 
 

Disposición adicional 
En calquera outro suposto non recollido nestes estatutos, aplicarase a vixente Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, 
reguladora do dereito de asociación.” 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes, e polo tanto, polo 
voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros da Corporación, ACORDA: APROBAR 
a proposta de data 30.01.2020 nos termos nos que quedou transcrita. 
 
 
3. APROBACIÓN DO PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE (PMUS)  
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 27 de xaneiro de 2020, 
que di: 
 
“Vista a Proposta da Alcaldía do 21.01.2020, que dí: 

 
“EXTRATEXIA DE MELLORA E XESTIÓN DO ESPAZO PÚBLICO E DE MOBILIDADE NO 
CONCELLO DE CEDEIRA COMO “PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE (PMUS) 
DO CONCELLO DE CEDEIRA. APROBACIÓN. 
 
PROMOTOR: CONCELLO DE CEDEIRA 
 
O concello de Cedeira contratou a redacción  dun “Plan de Mobilidade Urbana Sostible de Cedeira” 
cunha análise e diagnóstico da situación actual. A aprobación do expediente de contratación levouse a 
cabo mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 25 de abril de 2017. 
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O contrato foi adxudicado á empresa Proyestegal, S.L. denominado “PLAN DE MOBILIDADE 
URBANA SOSTIBLE DE CEDEIRA” o día dous de maio de 2017 polo prezo de 18.000 € IVE incluído, 
conforme ás seguintes fases: 
 

Fase I: á que se denomina “Prediagnose e Obxectivos Xerais” e na cal defínense os obxectivos 
principais do PMUS a alcanzar coas propostas definidas no Plan. 

Fase II: denominada “Análise e Diagnóstico”. Lévase a cabo a recollida datos e a información 
relacionada coa mobilidade no concello así como os traballos de campo. Analizaranse os datos 
recopilados, para o coñecemento da situación de partida e para determinar a problemática e as 
oportunidades de actuación no concello. 

Fase III: “Elaboración do Plan”. A etapa anterior permite acotar e concretar os problemas concretos 
de mobilidade no concello, polo que nesta etapa propoñeranse as medidas concretas que definen 
unha estratexia de acción. Nesta fase deben de propoñerse varios bloques de medidas para 
alcanzar os obxectivos previstos. Definiranse unha serie de indicadores de seguimento do Plan, 
que permitan a eficacia e resultados do mesmo no seu marco temporal. 

Fase IV: denominada “posta en práctica do Plan”, é unha das claves para conquerir un óptimo 
desenrolo e grado de aceptación do Plan. Esta fase é posterior á propia elaboración da memoria 
do PMUS e engloba a posta en marcha do plan como tal. 

 
O proceso de elaboración da Estratexia de Mellora e Xestión do Espazo Público e da Mobilidade do 
Concello de Cedeira, require de dous pasos iniciais: 
 
 .- Definir cal é a meta aspiracional no marco mais xeneral das políticas sectoriais e 
socioeconómicas en vigor. 
 .- Avaliar no futuro se as políticas e as actuacións emprendidas foron apropiadas e eficaces. 
 
No marco xeral da planificación do sistema de mobilidade do Concello de Cedeira defínese a meta do 
seguinte xeito: “Acadar un modelo de Vila onde todos os cidadáns realicen os seus desprazamentos de 
xeito sustentable e seguro”. 
Así, o proxecto ten como obxectivos xerais os seguintes: 
 Medidas de fomento e mellora dos desprazamentos en modos non motorizados. 
 Medidas de reordenación e mellora do transporte público. 
 Medidas para o futuro desenrolo viario e adecuación ás modificacións previstas. 
 Melloras de medida na accesibilidade e mobilidade peatonal, supresión das barreiras 
arquitectónicas para o peatón e a bicicleta. 
 Medidas da recuperación da calidade cidadá mediante a mellora da rede de itinerarios peatonais 
principais. 
 Medidas para a mellora da xestión de aparcamento. 
 Medidas de desconexión viaria. 
 Medidas de seguridade vial. 
 Medidas medioambientais e de protección. 
 Medidas de interferencia modal. 
 Medidas de outras actividades de mobilidade. 
 Seguimento da mobilidade sostible. 
 Medidas de financiamento de propostas. 
 
En base a estes obxectivos e ao contido dos traballos pódese afirmar que a Estratexia de Mellora e 
Xestión do Espazo Público no Concello de Cedeira constitúe un PLAN DE MOBILIDADE URBANA 
SOSTIBLE (PMUS) que se concreta nunha serie de programas de actuación nos que se establecen as 
diferentes medidas concretas para lograr os obxectivos propostos. 
 



 
  CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) 
           Teléfono: 981 48 00 00  -  Fax: 981 48 25 06 

 C.I.F.: P-1502200-G  

  
 
 

11 
 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN OBXECTIVOS ACTUACIÓNS PROPOSTAS 
PLAN DE ORDEACIÓN DO TRÁFICO I 

ESTRUCTURA VIARIA 
• Reducir a velocidade do vehículo privado en 

aquelas zoas máis conflitivas 
• Optimizar o uso da rede viaria con zoas de 

tráfico calmado, e que sirva de base para 
futuras planificacións 

• Facilitar o uso da rede, contribuíndo á fluidez 
do tráfico  

T1: Xerarquización viaria 
T2: Tépedo do tráfico 

PLAN DE MOBILIDADE PEONIL • Potenciar a mobilidade peonil e definir os 
itinerarios peonís 

• Fomentar o uso dos itinerarios propostos 
• Garantir a accesibilidade para todas as persoas 
• Fomentar o acceso peonil aos centros escolares 
• Limitar e controlar o acceso a zoas de tráfico 

restrinxido  

MP1: Rede de itinerarios peonís 
MP2: Sinalización de itinerarios 
MP3: Mellora da accesibilidade 
peonil 
MP4: Xestión accesos a zoas 
restrinxidas 
MP5: Ordenación sobre rúas i 
espazos peonís 
 

PLAN DE MOBILIDADE CICLISTA • Mellora da rede existente, potenciando o uso 
da bicicleta. 

• Facilitar o uso dos itinerarios propostos 

MC1: Actuacións na rede de 
itinerarios ciclistas urbanos 
existentes 
MC2: Proposta novos tramos rede de 
itinerarios ciclistas 
MC3: Rede de aparcamentos de 
bicicletas 

PLAN DE MELLORA DO TRANSPORTE 
PÚBLICO 

• Fomento do transporte público mediante a 
satisfacción de expectativas dos usuarios 

• Mellorar a información ao usuario para 
facilitar o uso da rede de autobuses 

TP1: Mellora do servizo de 
transporte público actual 
TP2: Mellora da información e 
dotacións das paradas de transporte 
público 

PLAN DE MELLORA DO 
ESTACIONAMENTO 

• Desenrolar aparcamentos disuasorios no casco 
urbano 

• Mellora da xestión de prazas en momentos de 
alta demanda 

• Reducir o estacionamento indebido, para 
mellorar a fluidez do tráfico 

E1: Mellora da xestión das zona 
ORA 
E2: Mellora do cumprimento da 
normativa de estacionamentos 
E3: Aparcamentos disuasorios 

PLAN DE MELLORA TRANSPORTE 
MERCADORIAS 

• Reducir a ilegalidade dos estacionamentos en 
C/D 

TM1: Revisión da dotación de zoas 
de carga e descarga 
TM2: Control do estacionamento nas 
zonas de C/D 

PLAN DE MELLORA DA SEGURIDADE 
VIARIA  

• Condicións de circulación seguras SV1: Plan municipal de seguridade 
viaria 

PLAN DE MELLORA DA CALIDADE 
AMBIENTAL E AFORRO ENERXÉTICO 

• Fomentar o uso de vehículos de menor 
consumo enerxético e menores emisións 

• Potenciar o uso de tecnoloxías máis limpas 

MA1: Potenciar os vehículos de 
baixas emisións ou eléctricos 
MA2: Técnicas de condución 
eficiente 

PLAN DE DIFUSIÓN DO PMUS E 
PROMOCIÓN DE BOAS PRÁCTICAS 

• Fomentar unha mobilidade responsable e 
sostible 

• Sensibilización có problema da mobilidade 

DP1: Guía de boas prácticas 
DP2: Promoción dos modos máis 
sostibles 
DP3: Promoción do coche 
compartido 

OFICINA DE MOBILIDADE • Realizar un seguimento do PMUS e garantir o 
cumprimento dos seus obxectivos 

OT1: Seguimento actuacións 
municipais 

 
Esta estratexia que se propón aprobar é o soporte para a posible obtención de financiación de 
fondos FEDER. 
  
Visto o informe de Secretaría de data 20.01.2020. 
 
Visto o informe da arquitecta técnica municipal de data 20.01.2020. 
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Examinada a documentación que consta no expediente e de conformidade co establecido na Lei 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.  
 
PROPOÑO ó concello Pleno a adopción do seguinte acordo:  
 
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o documento denominado “Plan de Mobilidade Urbana Sostible de 
Cedeira”, redactado pola empresa PROYESTEGAL, Proyectos y Estudios Técnicos de Galicia. 
 
SEGUNDO.- Abrir un período de información pública durante TRINTA DÍAS, mediante anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia, así como na sede electrónica do concello de Cedeira. Durante dito período 
quedará o expediente a disposición de calquera persoa ó obxecto de que se poidan formular as 
suxerencias, observacións e alegacións que se estimen pertinentes.  
 
TERCEIRO.- Se ó término da información pública se presentaron reclamacións ou suxerencias, serán 
valoradas, debidamente informadas e resoltas polo Concello Pleno.  
 
CUARTO.- No suposto de que non se formulen reclamacións o suxerencias en dito período de 
información pública, o Plan quedará definitivamente aprobado sen necesidade dun novo acordo 
corporativo, e, en tal suposto, procederase pola Alcaldía á súa publicación no Boletín Oficial da 
Provincia.” 
 
A Comisión, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda ditaminar devandita proposición 
favorablemente e propoñer ao Pleno a súa aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións, o Sr. Rubido Ramonde di: Nós ímolo apoiar e celebramos que se 
recupere tamén o que nosoutros convertemos toda Cedeira en zona 30 e supoño que iso, a parte deste 
texto, vaise recuperar. Entón todo o concello será zona 30. A parte que traia como consecuencia o cambio 
da ordenanza fiscal das bicicletas. Nosoutros tamén propoñemos, non sei se nalgún parágrafo aí se 
expresa, unha ruta para xente totalmente blindada, é dicir, que este garantido o tránsito de persoas con 
mobilidade reducida. A metade das veces atópanse con obstáculos e deberíase facer unha ruta, non sei 
cómo, para que quede blindado un metro ó lado do de toda Cedeira. 
 
O Sr. Alcalde di: Un dos obxectivos é precisamente este que acabas de nomear, no sentido de que cremos 
que tódalas beirarrúas deben de estar totalmente adaptadas. Tentaremos tamén buscar fondos europeos a 
través dun proxecto que vai precisamente nesa liña. E sí que é importante, pero tamén, dentro disto, 
tendemos a man, aos grupos da oposición, para traballar sobre calquera liña deste tipo. Algo moi 
importante para nós é que temos a idea de que unha persoa de mobilidade reducida dende calquera sitio 
de Cedeira, dende as rúas principais, sexa capaz de ir ao centro de saúde, ao concello… Igual é moi 
complicado actuar todo en conxunto, pero actuar nunha liña concreta. Por exemplo, estamos na 
Zumalacárregui, saio da miña rúa e sei que dende alí me podo mover ata o campo de fútbol, ata o 
Polideportivo, ata Servizos Sociais… Un pouco nesa liña. Creo que isto é algo moi ambicioso e no que 
todos debemos aportar e agradécense as aportacións. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, ACORDA: 
APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que quedou transcrito. 
 
 
4. ADHESIÓN Á INICIATIVA EUROPEA DO PACTO DOS ALCALDES PARA O CLIMA E A 
ENERXÍA 
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Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 27 de xaneiro de 2020, 
que di: 
 
“Vista a Proposta da Alcaldía do 20.01.2020, que dí: 
 
“A Comisión Europea puxo en marcha en 2008 o Pacto dos Alcaldes (Covenant of Mayors), unha 
iniciativa aberta a todas as cidades e municipios en Europa co obxectivo de involucrar as autoridades 
locais e os cidadáns no desenvolvemento e a aplicación da política enerxética da Unión Europea. O Pacto 
consiste no compromiso das cidades asinantes de ir máis alá dos obxectivos adoptados para o ano 2020 
pola UE para reducir as emisións de CO2 a través de medidas de eficiencia enerxética, de accións 
relacionadas coa promoción das enerxías renovables e da mobilidade urbana sustentable. A adhesión a 
esta iniciativa supoñía acollerse ao denominado obxectivo 20/20/20, cuxa meta era aumentar a eficiencia 
enerxética un 20%, aumentar o uso de enerxía procedente de fontes renovables outro 20% e reducir as 
emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) un 20% para o ano 2020. 
 
A partir do éxito do Pacto dos Alcaldes, en 2014 lanzouse a iniciativa Mayors´ Adapt, baseada no mesmo 
modelo de xestión pública, mediante a que se convidaba as cidades a asumiren compromisos políticos e 
tomaren medidas para anticipárense aos efectos inevitables do cambio climático.  
 
O 15 de outubro de 2015, a Comisión Europea lanzou o Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía 
(Covenant of Mayors for Climate & Energy), fusionando as iniciativas anteriores. Esta nova ferramenta 
pretende reunir os alcaldes das cidades europeas nunha rede permanente de intercambio de información 
para a aplicación de boas prácticas: mellorar a eficiencia enerxética no ámbito urbano, conseguir unha 
redución das emisións de CO2 no ámbito territorial local e aumentar a resiliencia fronte ao cambio 
climático.  
 
Para alcanzaren estes obxectivos, os municipios adheridos ao Pacto comprométense a redactar un Plan de 
Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES), nun prazo máximo de dous anos desde a data de 
adhesión. O PACES inclúe: 
 
1) un inventario de referencia de emisións (IRE) para facer o seguimento da efectividade das accións de 
mitigación; 
2) unha avaliación de riscos e vulnerabilidades ante o cambio climático; 
Ademais, cada dous anos deberase presentar un informe de seguimento do PACES.  
 
O Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía consiste no compromiso dos concellos  signatarios de 
faceren propios os obxectivos da Unión Europea para o ano 2030 e reduciren as emisións de CO2 no seu 
territorio en, polo menos, o 40% a través de medidas de eficiencia enerxética e dun maior uso de fontes de 
enerxía renovable, traballando á súa vez na implantación de medidas de adaptación ao cambio climático e 
aumento da resiliencia fronte a este, así como un aumento da cooperación coas autoridades locais e 
rexionais similares na UE e fóra dela para mellorar o acceso á enerxía segura, sustentable e alcanzable.  
 
Sectores como os municipais, residenciais e terciarios e o transporte considéranse sectores clave para a 
mitigación. As autoridades locais deberán concentrar os seus esforzos en reduciren a demanda de enerxía 
nos seus territorios e adaptaren a demanda enerxética á oferta promovendo a utilización de recursos 
enerxéticos locais.  
 
A Xunta de Galicia, consciente de que o Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía é o mellor 
instrumento para implicar os concellos de Galicia na loita contra o cambio climático, decidiu participar 
nesta iniciativa como coordinadora do pacto na Comunidade Autónoma de Galicia, co obxectivo de 
promover e apoiar os concellos de Galicia na súa adhesión ao pacto e conseguir que no ano 2020 haxa, 
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cando menos, 100 concellos galegos adheridos a el, e estean todos os concellos de máis de 20.000 
habitantes.  
 
Coñecedor da importancia das accións locais na mitigación do cambio climático como alcalde do 
Concello de Cedeira recoñezo que o noso compromiso esixe: 
 

Un liderado político forte 
• Definirmos obxectivos ambiciosos a longo prazo, máis alá dos mandatos políticos 
• Unha interacción coordinada entre a mitigación e a adaptación a través da mobilización de todas 

as áreas municipais implicadas 
Un enfoque territorial integral e intersectorial 
A asignación dos recursos humanos, técnicos e financeiros axeitados 
• O compromiso de todas as partes implicadas nos nosos territorios 
• O apoderamento dos cidadáns como consumidores proactivos prosumers e participantes nun 

sistema enerxético responsable e sensible á demanda 
Accións inmediatas, medidas flexibles e efectivas para agora e para o futuro, “non regresivas” 
A implantación de solucións intelixentes para facer fronte aos desafíos sociais e técnicos da transición 

enerxética 
Revisarmos periodicamente as nosas accións conforme os controis e as avaliacións dos resultados 

 
Por todo iso, este Concello quere sumarse ao PACTO DOS ALCALDES PARA O CLIMA E A 
ENERXÍA e apoiar esta iniciativa, necesaria para conseguir a sustentabilidade enerxética e a adaptación 
ao cambio climático do noso Concello. E para que conste, eu D. Pablo Diego Moreda Gil, alcalde desta 
Corporación, comprométome a: 
 

13. Reducir as emisións de CO2 no noso territorio en ao menos un 40 por cento ata 2030 mediante o 
aumento da eficiencia enerxética e un maior uso de fontes de enerxía renovables.  

14. Traballar na promoción de medidas para a adaptación ao cambio climático mediante a creación de 
plans de acción en favor da enerxía sustentable e o aumento da resiliencia fronte ao cambio 
climático. 

15. Elaborar un inventario de emisións de referencia e unha avaliación de riscos e vulnerabilidades 
derivados do cambio climático, como base para o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía 
Sostible (PACES) no que se resuman as accións chave que planean levar a cabo. 

16. Presentar o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible no prazo de 2 anos a partir da 
sinatura oficial do Pacto dos Alcaldes para a supervisión e verificación do proceso.  

17. Desenvolvido o Plan de Acción, elaborar un informe bianual para a avaliación, control e 
verificación dos obxectivos, no que se informe dos fitos acadados en cumprimento do Plan. 

18. Compartir a nosa visión, resultados, experiencia e coñecemento con outras autoridades locais e 
rexionais da Unión Europea. 

19. Adaptar as estruturas do Concello e incluír a asignación de suficientes recursos humanos para o 
desenvolvemento das acciones necesarias.  

20. Mobilizar a sociedade civil no noso ámbito para que participe no desenvolvemento do Plan de 
Acción. 

21. Comunicar os presentes acordos á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da 
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para facer posible as tarefas de apoio 
e coordinación. 

 
En base ao anterior, propoño ao Pleno do Concello de Cedeira a adopción dos seguintes acordos: 
 

• A adhesión do Concello de Cedeira ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía, promovido 
pola Unión Europea.  
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• Facultar o alcalde de Cedeira a representar o Concello na sinatura do Pacto dos Alcaldes e en 
calquera outra actuación que requira a súa execución.” 

 
A Comisión, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda ditaminar devandita proposición 
favorablemente e propoñer ao Pleno a súa aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións, o Sr. Alcalde lee un texto en nome do grupo socialista de Cedeira: 
 
“Dende o grupo de goberno compartimos a visión dun futuro sostible, unha visión que consideramos que 
debe de ser común en todos os grupos municipais que formamos parte desta corporación, debemos de 
dirixir as nosas accións á hora de afrontar os seguintes retos interconectados: mitigación do cambio 
climático, adaptación e enerxía sostible. 
 
Xuntos estamos dispostos a tomar medidas concretas e a longo prazo que garanten un entorno estable 
dende o punto de vista económico, social e medioambiental tanto para as xeracións actuais como para as 
futuras. 
 
A nosa responsabilidade colectiva implica construír territorios mais sostibles, atractivos, habitables, 
resistentes ao cambio climático e enerxéticamente eficientes. 
 
O cambio climático xa é unha realidade, e vai a ser un dos maiores retos da nosa era que vai a requerir 
unha acción e cooperación de forma inmediata entre as autoridades locais, rexionais e nacionais de todo 
o mundo. 
 
Os gobernos locais desempeñamos un papel clave na transición enerxética e tamén na loita contra o 
cambio climático, xa que somos a administración mais próxima aos veciños. 
 
A adaptación ao cambio climático e a mitigación ao mesmo aportan numerosas ventaxas ao medio 
ambiente, á sociedade e por suposto á economía.  
 
As solucións locais aos retos enerxéticos e climáticos axudan a promover unha enerxía segura, sostible, 
competitiva e asequible para os cidadáns, e contribúen desta forma, a reducir a dependencia enerxética e 
a protexer aos consumidores mais vulnerables.” 
 
O Sr. Alcalde continúa dicindo: Como accións principais, eu creo que podemos chegar a ese 40%. Xa 
temos moitos proxectos aprobados que van a cambiar a iluminación de Cedeira a led. Nun prazo dun ano 
e medio, dous anos como máximo, toda Cedeira terá led. Tamén vos podemos anunciar que estamos 
tratando de adherirnos á central de contratación da FEMP para tentar comprar o 100% da enerxía que 
temos nos edificios municipais. Xa dende o anterior grupo de goberno estamos comprando un certificado 
de enerxía que ven de fondos renovables, pero o que queremos agora mesmo é que toda a enerxía que 
veña para todas as parroquias, e todos en xeral, é que veña de fontes renovables. Hai dous tipos de 
contratos; un do 50% que se garante e outro do 80% que imos intentar que sexa do 100%. A partir de aí 
queda unha parte máis complicada que é concienciar á poboación con todo isto. Tentaremos entre todos 
chegar a iso. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, ACORDA: 
APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que quedou transcrito. 
 
 
5. PROPOSTA RELATIVA Á FINANCIACIÓN DO SAF 
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Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 27 de xaneiro de 2020, 
que di: 
 
“Vista a Proposta da Alcaldía do 20.01.2020, que dí: 

 
“Os concellos somos a administración máis próxima á cidadanía, estando en contacto directo coa 
veciñanza. Pero estamos a asumir, cada ve máis, competencias impropias, que deberían asumir outras 
administracións. Competencias que non veñen acompañadas do suficiente e/ou correspondente 
financiamento co que facerlles fronte. 
 
A Axuda no Fogar é unha desas competencias impropias xa que corresponde ás administracións 
autonómica e estatal pero que, cada vez de xeito máis preocupante, está a supoñer unha carga financieira, 
ás veces xa inasumible, para os orzamentos locais. 
 
A Xunta de Galicia aporta dende o ano 2008 9.70 €/hora (como máximo) sen levar a cabo ningunha 
actualización, quedando estancado o prezo/hora. Outras administracións, como a Deputación de A 
Coruña, aportan,dende o ano 2018, 12 €/hora: un prezo máis acorde co custe total do servizo. 
 
O que está a suceder neste momento é que os concellos nos vemos na obriga de actualizar as licitacións 
para a prestación deste servizo. Estas novas licitacións, ás que agora temos que facer fronte dende os 
concellos, contemplan actualizacións de prezos que van dende os 16 €/hora ata os case 23 €/hora, xa que, 
como é normal, nos últimos anos, os salarios incrementáronse e os convenios colectivos modificáronse.  
 
Dito incremento de prezo/hora redunda, en grande medida en: 
 

• Unha xusta mellora nas precarias condicións contractuais que a día de hoxe sofren as 
traballadoras (na súa inmensa maioría) e os traballadores deste servizo. 

• Unha mellora das prestacións ás persoas usuarias (fundamentalmente persoas maiores e 
dependentes). 

 
Polo anteriormente exposto, esta Alcaldía e o Grupo Municipal dos Socialistas de Cedeira propón 
ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 
 
Instar ao Goberno galego a:  
 

1.- A Xunta de Galicia e o Goberno do Estado a asumir o custo dunha competencia que lle é 
propia, ou cando menos, dotar aos concellos das cantidades orzamentarias suficientes para facerlles 
fronte, chegando como mínimo á aportación que fai a Deputación de A Coruña. 
 

2.- A Xunta de Galicia a negociar e aprobar cos concellos, a través da FEGAMP, nos primeiros 
catro meses do ano 2020, un sistema de financiamento xusto e acorde coas condicións laborais do ano 
2020 que permita aos concellos manter e mellorar o servizo de atención á dependencia e axuda no fogar.” 

A Comisión, por cinco votos a favor do PSdG-PSOE (catro) e do BNG (un), e dúas abstencións do PP, 
acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao Pleno a súa aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións, a Sra. López Rodríguez di: Nós, como xa comentei na Comisión de 
Plenos, estamos moi contentos. Xa na última inspección que tivemos, nos requirimentos que 
contestáramos, enviamos un informe solicitándoo ós Servizos Sociais, porque o SAF leva, como xa 
sabedes vosoutros agora que estades aí, moitísimo traballo. É unha empresa, agora mesmo son 25 
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traballadoras, 24. Xa non é soamente a aportación que dan para a contratación e para pagar as horas, 
senón para o persoal que é o que insistiamos nese escrito que mandamos. En Servizos Sociais para 
organizar o traballo das 24 traballadoras precísase tamén moito máis persoal na oficina, é onde nosoutros 
vemos que fai máis falta, a parte de que a aportación da Xunta é mínima. A nós adxudícannos horas, 
dannos máis horas, tantas horas para o concello de Cedeira, e o concello de Cedeira cómo pode financiar 
esas horas? Ese problema tivémolo sempre. Apoiamos completamente esta proposta e insistir as veces 
que faga falta porque senón… O que está pasando en moitos concellos é que o servizo do SAF estase 
privatizando e iso sería o último, para min como concelleira de Servizos Sociais que fun. A privatización 
dos Servizos Sociais sería o último, para mín. Contades con todo o noso apoio e as veces que faga falta. 
 
O Sr. Alcalde di: Moitas grazas. Sr. Rubido? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Falou moi ben. 
 
O Sr. Blanco Garrote di: Todo dito. 
 
O Sr Alcalde di: Todos compartimos o que acabas de dicir. Eu, falando en reunións con outros alcaldes de 
outros partidos, eles tamén teñen esta problemática. Sobre todo naqueles onde teñen privatizado porque 
están sacando uns prezos totalmente desorbitados que ó final supón un gasto para o concello grandísimo. 
Entón, o concello ten que asumilo? Ten que asumilo polos nosos maiores, pero sempre poñendo todos 
unha parte proporcional do diñeiro xusta. Incluso as grandes empresas están considerando o servizo de 
axuda no fogar un negocio. É un tema complicado. Si que é verdade que fai falta xente nas oficinas para 
poder organizar todo porque non é doado. 
 
A Sra. López Rodríguez di: Son moitas rutas, son 25 traballadoras e iso é moi complicado. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, ACORDA: 
APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que quedou transcrito. 
 
 
6. PROPOSTA RELATIVA Ó SERVIZO DE PEDIATRÍA NO CENTRO DE SAÚDE DE 
CEDEIRA 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 27 de xaneiro de 2020, 
que di: 
 
“Vista a Proposta da Alcaldía do 20.01.2020, que dí: 

 
“Durante o pasado verán de 2018, a Xunta de Galicia asumiu, de forma clara, a decisión de concentrar os 
servizos de pediatría en atención primaria en torno ás vilas e poboacións máis poboadas das comarcas da 
nosa provincia. 
 
Esta decisión ten que ver coa necesidade, cada vez máis recurrente, de resolver o problema derivado das 
vacacións e baixas dos e das profesionais que prestan servizo no Sergas, e a ausencia de número 
suficiente de profesionais de pediatría para cubrir estas ausencias.  
 
Noutros centros, a ausencia de pediatra cóbrese con médicos de medicina familiar. Esta problemática soe 
estar, fundamentalmente, concentrada no rural, sendo un exemplo máis de: 
 

• Manifesta falta de compromiso do goberno galego hacia o rural da nosa provincia. 
• Posta en práctica dunha clara intención de concentración da poboación en vilas e cidades. 
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• Irresponsabilidade como goberno de afrontar, de xeito serio e real, o grave problema demográfico 
que estamos a vivir na nosa provincia, ao igual que no conxunto de Galicia. 

 
O peor desta situación é que a Xunta de Galicia non é quen de garantir que a agrupación de profesionais 
ou a agrupación de varios concellos nun único Centro de Atención Pediátrica sexa unha decisión 
temporal, senón máis ben o contrario, o que acentúa a preocupación de pais e nais que cada vez dubidan 
máis da continuidade do servizo de pediatría en primaria nos seus centros de saúde de referencia por 
profesionais especialistas en pediatría. 
 
Existen diversos problemas que recrudecen o problema da ausencia de profesionais de pediatría: 
 

• Unha nula vontade do Goberno galego para reclamar do Goberno de España nos últimos anos o 
aumento notorio de prazas de MIR previa 

• Deficiente política laboral que prima a inestabilidade e eventualidade nos profesionais 
• Ausencia de políticas de contratación con visión a medio e longo prazo que non só eviten a fuga 

de profesionais de Galicia a outras comunidades autónomas, senón que procure incorporar ao 
sistema galego a profesionais doutros lugares. 

 
O problema do deficiente número de profesionais ten consecuencias na perda de calidade do servizo, de aí 
a agrupación de pediatras en torno a centros de saúde que funcionan como puntos de referencia 
comarcais. 
 
É urxente considerar o servizo de pediatría coa importancia que merece e facer un plantexamento común 
que resolva o problema actual e deseñe as medidas a medio e longo prazo para estabilizar a situación da 
pediatría coa vontade de fortalecer un servizo moi demandado, valorado e necesario para cidadanía. 
 
É o caso do noso Concello, que dende o pasado mes de setembro as nosas pequenas e os nosos pequenos 
solo son atendidos pola pediatra de Valdoviño que alterna o seu traballo atendendo as dúas localidades 
unha semana tres días en Cedeira e dous en Valdoviño, ou do contrario ser atendido polo médico de 
familia sen experiencia nin formación pediátrica de ningún tipo.  
 
Polo anteriormente exposto, esta Alcaldía e o Grupo Municipal dos Socialistas de Cedeira propón 
ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 
 
Instar ao Goberno galego a:  
 
1. Á maior brevidade posible, restaurar o servizo de Pediatría que se presta no centro de saúde de 

Cedeira ao 100% da xornada de luns a venres, tal e como está aprobado no plan director do Sergas. 

2. Dotar da maior estabilidade posible aos/as profesionais de pediatría, traballadores do Sistema galego 
de saúde, co obxecto de que non se consolide a súa precaria situación laboral, evitando así a fuga de 
profesionais por motivos de condicións laborais. 

3. Retrasar voluntariamente a idade de xubilación dos profesionais. 

4. Desenvolver un plan de contratación de profesionais de pediatría en atención primaria, abrindo a 
posibilidade de incorporar o maior número posible de especialistas, para obter unha solución o máis 
áxil posible do problema da ausencia de persoal para o servizo. 

5. Acordar co Goberno de España a axilización dos procesos de acreditación de prazas de novo ingreso 
á formación especializada en pediatría, e dotar dos recursos necesarios aos centros sanitarios para 
que exista a mellor cobertura posible de todo o proceso formativo. 
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6. Continuar coa implantación de enfermaría pediátrica, xa que a pesar da creación da especialidade no 
ano 2005, o impacto deste novo especialista en atención á infancia en Atención Primaria é escasa ou 
nula.” 

 
A Comisión, por cinco votos a favor do PSdG-PSOE (catro) e do BNG (un), e dúas abstencións do PP, 
acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao Pleno a súa aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións, o Sr. Rubido Ramonde di: Nós imos apoiar esta proposta. Obviamente 
estamos de acordo no diagnóstico, pero non nas causas. Naturalmente agora gobernan vostedes en 
Madrid, este é un problema transversal a nivel de todas as comunidades e vostedes teñen os elementos 
para regular a selección de profesionais nos ámbitos MIR e tamén nas facultades. É un brindis ao sol. 
Pese a todo, nós imos apoiar a vontade que ten a proposta que espero non sexa unha vontade electoral. 
 
A Sra. López Rodríguez di: Eu xa o dixen o outro día, a min dáme o mesmo de quen sexa culpa. A quen 
hai que pedirllo, se á Xunta ou ó Goberno central. O que eu creo é que é necesario. Hoxe temos nenos que 
están sufrindo, nenos que están esperando para poñer unha vacina meses e meses, sobre todo no verán, 
porque ten que estar o médico para que a enfermeira a poida poñer. Pedimos cita para unha revisión, 
simplemente, e o mesmo, o neno cumpre anos en abril e vai á revisión en outubro. Xa non me meto 
noutras urxencias que xa me cabreo. Dáme o mesmo de quen sexa a culpa, o que non pode ser é o que 
vaia para abaixo. É o que diciamos, mentres a pediatra estivo aquí atendendo, perfecto. Agora a pediatra 
colle unha baixa ou vacacións e volvemos outra vez. Aquí e en todos lados, como estamos vendo. 
 
A Sra. Couto Lamigueiro di: Non vai haber ata dentro de moito, iso xa cho digo eu. Porque agora as 
pediatras no momento que se quedan embarazadas teñen dereito á baixa polo risco de coller un virus. 
 
O Sr. Alcalde di: Encántame que todos apoiemos isto. Creo que si que é un problema transversal que nos 
afecta a todos e non só aos veciños e veciñas de Cedeira, senón a toda a comarca, incluso a toda Galicia e 
a todas as comunidades. Está claro que o Goberno de España ten que actuar, recoñézolle iso ó Sr. Rubido, 
pero tamén lle recoñezo que nos anos de mandato do anterior goberno do Partido Popular, presidido polo 
Sr. Rajoy, tivo uns anos para poder mitigar este problema e non encontrarnos cun problema máis grande. 
Pero bueno, non é cuestión de a quen hai que contestar, hai que contestar a todos, sexa ó Goberno central, 
á Comunidade Autónoma de Galicia, á Deputación da Coruña ou a quen sexa. Aquí estamos todos para 
defender os intereses dos veciños e veciñas de Cedeira e dos nosos fillos e dos nosos pequenos. Creo que 
niso estamos todos de acordo e de verdade que me encanta que saia adiante como unha moción apoiada 
por todos. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, ACORDA: 
APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que quedou transcrito. 
 
 
7. 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. 
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Nº DECRETO ASUNTO 

00588/2019 CORRECCIÓN DE ERRO NA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 526/2019 DE DATA 25/10/2019 
RELATIVA A DISPOSICIÓN DE GASTOS POR ASISTENCIAS ÓS PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE PERSOAL DO ANO 2019. 

00589/2019 NOMEAMENTO SECRETARIA ACCIDENTAL 

00590/2019 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000019217 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00591/2019 APROBACION PROVISION FONDOS AO XUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
FERROL PO 47/2018 

00592/2019 CONTRATO MENOR PARA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO - BANCOS E 
PAPELEIRAS 

00593/2019 CONTRATO MENOR DE OBRA PARA REPOSICIÓN DE BEIRARRÚAS 

00594/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-37 

00595/2019 MC 28 2019 GC 11 2019 

00596/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-39 

00597/2019 APROBACIÓN DEFINITIVA MC 27 2019 TC 14 2019 

00598/2019 LEVANTAMENTO REPARO E APROBACION NOMINA NOVEMBRO 2019 

00599/2019 CONTRATO MENOR DE SUBMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA VÍAS PÚBLICAS 

00600/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-40 

00601/2019 ALTAS NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE NOVEMBRO 2019 

00602/2019 CONSIGNACION FONDOS XUZGADO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO FERROL- PO 
112-2016 IMPOSICION COSTAS 

00603/2019 APROBACIÓN XUSTIFICACIÓN DO ANTICIPO ANUALIDADE 2019 PARA ABOAMENTO 
SUBVENCIÓN 

00604/2019 CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL POR INTERINIDADE POR SUBSTITUCIÓN DE J. 
P L. 

00605/2019 CORRECCIÓN ERROS DECRETO 603/2019: ADIANTO ESCOLA MUSICA SUBVENCION 
NOMINATIVA 2019 

00606/2019 TOMA COÑECEMENTO NOMEAMENTO ACCIDENTAL DO POSTO DE SECRETARIO 

00607/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-42 

00608/2019 CONTRATO MENOR DE OBRA - SUBSTITUCIÓN DA TUBERÍA DE COBRE DA CALDEIRA 
DO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

00609/2019 NOMEAMENTO SECRETARIA ACCIDENTAL 

00610/2019 PRORROGA DA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE M.L.P.P. COMO 
TRABALLADORA SOCIAL DO CONCELLO 

00611/2019 MODIFICACION DO CONTRATO REXISTRADO NA OFICINA DE EMPREGO DE FERROL-
ESTEIRO CON NUMERO 31760 DE DATA 03 DE  FEBREIRO DE 2004 

00612/2019 DESIGNACIÓN DE AVOGADO NO PROCEDEMENTO ABREVIADO 156/2019 VIAQUA SAU 
CONTRA O CONCELLO DE CEDEIRA 

00613/2019 REMISIÓN DE EXPEDIENTE AO XULGADO P.A. 156/2019, VIAQUA SAU CONTRA O 
CONCELLO DE CEDEIRA 

00614/2019 DECRETO NÓMINA EXTRAORDINARIA DE NADAL 2019 

00615/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION FACTURAS F-2019-43 

00616/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION RELACION DE FACTURAS F-2019-44 
SUMINISTRO ELECTRICO 

00617/2019 CONCESIÓN DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL A DON J.E.M.F. 

00618/2019 CONCESIÓN DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL A DONA L.M.F. 
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00619/2019 CONTRATO MENOR DE SUBMINISTRO DE TUBERÍA DE SANEAMENTO 

00620/2019 CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DUNHA TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE POR 
ACUMULACIÓN DE TAREFAS 

00621/2019 REMISIÓN DA OFERTA AO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO, PARA A CONTRATACIÓN 
LABORAL TEMPORAL DUN/HA AXENTE DE DEMPREGO E DESENVOLVEMENTO 
LOCAL 

00622/2019 SOLICITUDE DE CONCESIÓN DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS 
CON DISCAPACIDADE PARA DONA CONCEPCIÓN BUSTABAD FREIRE 

00623/2019 AVOCACION DE COMPETENCIA E AMPLIACION DO PRAZO PARA A XUSTIFICACION 
DE SUBVENCIONS PARA INVESTIMENTOS E ACTIVIDADES DIRIXIDAS A ENTIDADES 
DEPORTIVAS  E CULTURAIS NO EXERCICIO 2019 

00624/2019 DENEGACIÓN DA SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL A DONA E.P.I. 

00625/2019 DENEGACIÓN DA SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL A DON I.C.G. 

00626/2019 DESISTIMENTO DA SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL PRESENTADA 
POR DONA M.F.P.M. 

00627/2019 CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO E URXENTE 18.12.2019 

00628/2019 ALTA DA ASOCIACIÓN ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ VERMELLA CEDEIRA NO 
REXISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS 

00629/2019 NOMEAMENTO SECRETARIA ACCIDENTAL 

00630/2019 APROBACION DEFINITIVA MC 29 2019 TC 15 2019 

00631/2019 CONSIGNACION COSTAS XDO N1 INST E INSTRUCION N1 ORTIGUEIRA. COSTAS 
PROCURADORES 

00632/2019 RESOLUCION  APROBACION DEFINITVA MC 26 2019 SC01 2019 CE01 2019 

00633/2019 SOLICITUDE DE CONCESIÓN DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS 
CON DISCAPACIDADE PARA DONA J.B.G. 

00634/2019 DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS DE ALCALDÍA NA SEGUNDA TENENTE DE ALCALDE 

00635/2019 CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DA 
PRÁCTICAS EXTERNAS USC (PRACTICUM II DE ANA BELLO FERNÁNDEZ) 

00636/2019 MODIFICACION RESOLUCION ALCALDIA Nº 616/2019 DE DATA 12.12.2019 

00637/2019 APROBACION DEFINITIVA MC 30 2019 TC 16 2019 

00638/2019 NOMINA DECEMBRO 2019 

00639/2019 NOMEAMENTO INTERVENTOR ACCIDENTAL 

00640/2019 SOLICITUDE  DE CONCESIÓN DA TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS 
CON DISCAPACIDADE PARA A.M.L.L. 

00641/2019 TOMA COÑECEMENTO NOMEAMENTO ACCIDENTAL DO POSTO DE SECRETARIO 

00642/2019 MODIFICACIÓN DA LICENZA DE OBRA MAIOR Nº 233/2007 

00643/2019 LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN 2019/U007/000002 

00644/2019 CONVOCATORIA DA COMISIÓN SELECCIONADORA, DATA DO PROCESO SELECTIVO E 
APROBACIÓN DOS CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL 
TEMPORAL DUNHA PERSOA COMO AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO 
LOCAL 

00645/2019 APROBACIÓN DO ANTICIPO DA SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACIÓN BENESTAR 
ANIMAL CEDEIRA 2019 

00646/2019 APROBACIÓN DA SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACIÓN APADER E DO 
PAGAMENTO DO ANTICIPO ANUALIDADE 2019 

00647/2019 RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA PROVIDENCIA DO XULGADO CONTENCIOSO/ 
ADMINISTRATIVO N. 1 DE FERROL DE DATA 20.12.19, Dª C.R.P. 

00648/2019 APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS DO 15 DE XUÑO AO 31 DE DECEMBRO 2019 EN 
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CANTO AO GRUPO E AO NÚMERO DE CONCELLEIROS 

00649/2019 APROBACIÓN DA CERTIF. NÚM. 1 DA OBRA DE MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO 
DE CEDEIRA. AGADER 2019 

00650/2019 APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DOS GASTOS REALIZADOS AO ABEIRO DO 
CONVENIO FORMALIZADO CON AGADIC PARA O 2º SEMESTRE DE 2019 

00651/2019 MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 634/2019 DE DATA 19.12.2019 
RELATIVA Á DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS NA 2ª TENENTE DE ALCALDE 

00652/2019 CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO E URXENTE DO 30.12.2019 

00653/2019 CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA AXENTE DE EMPREGO E 
DESENVOLVEMENTO LOCAL 

00654/2019 APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E 
A APA “O BECO” DO I.E.S. DE CEDEIRA 

00655/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACIÓN DA RELACION DE FACTURAS F/2019/45 

00656/2019 CONCESIÓN DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL A DONA N.L.R. 

00657/2019 LEVANTAMENTO REPARO RELACIÓN FACTURAS 49/2019 

00658/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F/2019/47 

00659/2019 APROBACION DO PAGO 2019 ADQUISICIÓN INMOBLE SITO EN R/ORTIGUEIRA Nº 7 
PROPIEDADE DA XUNTA DE GALICIA (ANTIGA CÁMARA AGRARIA LOCAL) 

00660/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F/2019/48 

00661/2019 CONCESIÓN DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL A DONA L.M.F. 

00662/2019 SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA PROXECTOS DE PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN 
DO XACOBEO 2021 DENTRO DO PROGRAMA O TEU XACOBEO 

00663/2019 SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTUACIÓNS DE MELLORA DAS 
INFRAESTRUTURAS TURÍSTICAS, Á AXENCIA TURISMO DE GALICIA 

00664/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F/2019/50 

00665/2019 REPARTO PRODUCTIVIDADE 2019 

00666/2019 APROBACION DEFINITIVA MC 31 2019 TC 17 2019 

00667/2019 MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 654/2019 DE DATA 27.12.2019 
RELATIVA Á APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO 
DE CEDEIRA E A APA O BECO DO I.E.S. DE CEDEIRA 

00668/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-52 

00669/2019 MODIFICACIÓN DO ACORDO DA XGL DE 17.12.2019 - APROBACIÓN DO CONVENIO DE 
COLABORACIÓN COA ASOC. SAN ANDRÉS DE TEIXIDO-EVENTOS 

00670/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-53 

00671/2019 APROBACIÓN FACTURAS E XUSTIFICANTES DE GASTO RELACION FACTURAS 46.2019 
AVOCACIÓN XGL 

00672/2019 APROBACIÓN COTA MANCOMUNIDADE E LIQUIDACIÓN E. I. 

00673/2019 LIQUIDACIÓN DO CONTRATO DE REDACCIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN 
MUNICIPAL 

00674/2019 LEVANTAMIENTO DE REPARO ESPECTACULOS SOTO 

00001/2020 NOMEAMENTO SECRETARIA ACCIDENTAL 

00002/2020 NOMEAMENTO INTERVENTOR ACCIDENTAL 

00003/2020 CONCESIÓN DA TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON 
DISCAPACIDADE PARA DON M.V.L. 

00004/2020 LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDO/AS E EXCLUÍDOS/AS, COMISION 
SELECCIONADORA E DATA DO EXERCICIO PARA A FORMACIÓN DA BOLSA DE 
TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU 
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NOMEAMENTOS INTERINOS COMO AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR. 

00005/2020 ALTAS NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE DECEMBRO 2019 

00006/2020 DESIGNACIÓN DE AVOGADO NO PROCEDEMENTO ABREVIADO 202/2019 B.F.S. 
CONTRA O CONCELLO DE CEDEIRA 

00007/2020 REMISIÓN DE EXPEDIENTE AO XULGADO P.A. 202/2019, Dª B.F.S. CONTRA O 
CONCELLO DE CEDEIRA 

00008/2020 FINALIZACIÓN DOS EXPEDIENTES PARA BAIXA DE OFICIO NO PADRÓN MUNICIPAL 
DE HABITANTES 

00009/2020 FINALIZACIÓN DOS EXPEDIENTES PARA BAIXA DE OFICIO NO PADRÓN MUNICIPAL 
DE HABITANTES. INE 141 – 142 – 143 

00010/2020 PRORROGA ORZAMENTO 2019 A 2020 

00011/2020 XUSTIFICACIÓN DA AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL CONCEDIDA NO DECRETO 
661/2019 DO 30/12/2019 

00012/2020 SOLICITUD GENERAL A NOMBRE DE ASOCIACIÓN SOBRE RODAS. SOLICITA: COBRO 
DA CANTIDADE  ASINADA NO CONCELLO 

00013/2020 MODIFICACIÓN DA LICENZA DE OBRA MAIOR Nº 2015/U008/000001 

00014/2020 LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN 2019/U007/000004 

00015/2020 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000019409 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00016/2020 NOMEAMENTO DE ASESOR/A A PETICIÓN DA COMISIÓN SELECCIONADORA  PARA A 
FORMACIÓN DA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS 
TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR. 

00017/2020 PRÓRROGA DA VIXENCIA DA BOLSA DE TRABALLO PARA CONTRATACIÓNS 
LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO OFICIAL 1ª 

00018/2020 DESIGNACIÓN DE AVOGADO NO PROCEDEMENTO ABREVIADO 272/2019 ARRIVA 
GARCIA, S.L. CONTRA O CONCELLO DE CEDEIRA 

00019/2020 INCOACION EXPEDIENTE DECLARACION DE SITUACION  LEGAL DE RUINA DA 
EDIFICACION SITA EN R/ MOECHE Nº 8 ( EXPTE 2020/I006/000001) 

00020/2020 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000019481 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00021/2020 MODELOS AEAT 111 E 303 DO CUARTO TRIMESTRE DE 2019 

00022/2020 DELEGACION DE FUNCIONS DE ALCALDIA NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE 

00023/2020 SOLICITUDE DE LICENCIA PARA ASUNTOS PROPIOS DA FUNCIONARIA DONA EVA 
PALMERO ANEIROS 

00024/2020 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION F-2019-1 SUMINISTRO 
ELECTRICO 

00025/2020 ASISTENCIAS MEMBROS CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 1 AO 31 DE DECEMBRO DE 
2019 

00028/2020 APROBACION DEFINITIVA MC 01 2020 GC 01 2020 

00026/2020 ASISTENCIAS MEMBROS CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 1 AO 30 DE NOVEMBRO DE 
2019 

00027/2020 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000019528 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00029/2020 APROBACION DEFINITIVA MC 02 2020 IR 01 2020 

00030/2020 CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL POR INTERINIDADE POR SUBSTITUCIÓN DE 
E.M.F.F. 

00031/2020 CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 30.01.2020 

 
O Pleno queda enterado. 
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8. MOCIÓNS DE URXENCIA 
 
O Sr. Alcalde explica que preséntase unha moción de urxencia de AFAL Ferrolterra, a instancias do seu 
presidente, Francisco Pantín Castro.  
 
Continúa o Sr. Alcalde e dí: É unha moción de apoio ao Plan Nacional de Alzheimer 2019-2023, 
aprobado o pasado 10 de outubro no Consello Territorial de Servizos Sociais e Dependencia e o día 14 do 
mesmo mes no Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. Un plan que recolle obxectivos e 
medidas transversais para mellorar a diagnose da doenza, a atención ás persoas afectadas e aos familiares 
coidadores. 
Concellos doutros puntos de España teñen ratificado nos seus plenos mocións neste sentido, reafirmando 
o apoio e compromiso da corporación municipal co plan. 
Dende Afal, solicítannos do Concello de Cedeira o apoio a esta iniciativa, amosando o respaldo ao Plan 
Nacional e instando ás autoridades competentes a acelerar a súa aprobación e a dotar dunha partida 
orzamentaria dito plan por medio desta moción. 
Así mesmo, e conscientes da sensibilidade amosada dende sempre por todos os grupos municipais que 
conforman a corporación de Cedeira, dende Afal solicítannos o consenso expreso de todas as formacións, 
convertindo esta moción nunha declaración institucional de modo que quede ao marxe do debate político 
e constitúa unha prioridade común para todas e todos.  
 
8.1 PROPOSICIÓN DE APOIO ÁS PERSOAS CON ALZHEIMER E OS SEUS FAMILIARES 
 
A Secretaria dá lectura á moción, que dí: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
A enfermidade de Alzheimer é unha causa de demencia, a principal, pero non a única. É unha 
enfermidade dexenerativa cerebral na que se perden neuronas, prodúcese o acúmulo dunha proteína 
anormal (amiloide) e mostra lesións características (placas senís e nobelos neurofibrilares). 
 
Os cambios demográficos que sofren as sociedades occidentais co aumento da esperanza de vida e por 
tanto de enfermidades máis habituais a idades avanzadas, fixeron que as demencias en xeral e a 
enfermidade de Alzheimer en particular, pasasen a ser consideradas un problema de saúde de capital 
importancia. 
 
A enfermidade de Alzheimer é unha patoloxía ligada ao envellecemento que aumenta en maiores de 65 
anos, sendo a prevalencia dun 7% neste grupo de poboación, e próxima ao 50% en maiores de 85 anos. 
Dado que o envellecemento poboacional actual e proxectado son crecentes, a enfermidade de Alzheimer é 
un problema sociosanitario de primeira magnitude. Na actualidade en España a cifra de persoas afectadas 
é de aproximadamente 1.200.000, cifra que se aproxima aos 5.000.000 se contamos coa familia. 
 
O Alzheimer presenta un importante impacto sociosanitario, tanto pola súa frecuencia como por ser unha 
das causas máis habituais de discapacidade no adulto. Segundo os datos da Organización Mundial da 
Saúde (OMS), máis de 35 millóns de persoas no mundo sofren algún tipo de demencia. A enfermidade de 
Alzheimer constitúe a primeira causa de demencia (ata o 70%) no primeiro mundo. 
 
Neste contexto, a Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) vén desempeñando un papel activo na 
reivindicación e defensa dos dereitos das persoas afectadas pola enfermidade de Alzheimer e outras 
demencias, participando na concepción e elaboración do Plan Nacional de Alzheimer e outras Demencias 
2019-2023. 
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Neste momento o Plan Nacional de Alzheimer e outras demencias 2019-2023, impulsado polo Ministerio 
de Sanidade, Consumo e Benestar Social foi aprobado tanto no seo do Consello Territorial de Servizos 
Sociais, como no Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, órganos compostos polas 
diferentes Comunidades e Cidades Autónomas xunto á Administración Xeral do Estado. 
 
Polo que se insta ao Goberno de España a que acelere a posta en marcha do Plan Nacional de Alzheimer e 
outras demencias 2019-2023 e elévese a súa aprobación definitiva ao Consello de Ministros unha vez se 
aproben os Orzamentos Xerais do Estado e que estes contemplen a partida específica de financiamento 
que o Plan necesita.” 
 
Polo Sr. Presidente sométese a consideración do Pleno a urxencia do asunto, resultando APROBADA a 
urxencia por unanimidade dos membros presentes, e polo tanto, polo voto favorable da maioría absoluta 
do número legal de membros da Corporación, incluíndose na orde do día. 
 
Aberto o turno de intervencións, o Sr. Alcalde di: Alguén ten algunha intervención? Na medida do 
posible, tal e como dixemos antes, facelo como unha declaración de intencións de toda a Corporación. En 
lugar de cómo moción, sacala como declaración, vale? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Vale. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes, ACORDA: 
APROBAR a proposición de apoio ás persoas con alzheimer e os seus familiares nos termos nos que 
quedou transcrita. 
 
Pola Presidencia pregúntase se algún dos presentes desexa someter á consideración do Pleno, por razón de 
urxencia, algún outro asunto non comprendido na orde do día que acompaña á convocatoria e que non 
teña cabida no punto de rogos e preguntas, non presentándose ningún outro asunto. 
 
 
9. ROGOS E PREGUNTAS 
 
Aberto o turno de rogos e preguntas, a Sra. López Rodríguez di: Quero facer un rogo ao grupo de goberno 
pensando nos novos orzamentos. Eu sei que dende AFAL fixeron unha proposta, falara eu contigo, Pablo. 
 
O Sr. Alcalde: Si. 
 
A Sra. López Rodríguez di: Para aumentar as horas. Polo menos mentres non temos un centro de día ou 
unha residencia para atender á xente con este problema, con alzheimer, e con problemas parecidos. Entón, 
o que pedimos é que teñades en conta, dentro do posible, ir aumentando as horas que ven AFAL a 
Cedeira. Empezamos con moi pouquiña xente, pero eu creo que agora se vai formar un grupo novo. 
Pedímosvos, dende o BNG, que o teñades en conta, dentro do posible, e que forades aumentado o que 
fora posible: máis tardes, máis horas... 
 
O Sr. Alcalde di: Estou totalmente de acordo. Estamos moi contentos. Xa comezamos o ano anterior con 
isto porque que haxa 4 ou 5 usuarios ou 4 ou 5 familias, axuda moitísimo. A nós é máis a preocupación 
que temos agora é chegar ás familias e sacar ese medo de esa primeira fase. Cando tes un familiar 
enfermo de alzheimer, teu pai, túa nai, teu avó ou un irmán, que queiras expoñelo publicamente, cando 
realmente, nesa primeira fase, é cando máis axuda se lle pode dar. Algo que intentamos facer a través dos 
médicos, pero cústanos traballo. Tamén vos digo que esta semana temos reunión cos de AFAL e falaron 
dalgún centro, un local para todos dentro da comarca que sería o ideal. 
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O Sr. Rubido Ramonde di: Nós queremos reiterar un rogo, que se faga cumprimento do decreto aprobado 
por vostede para entregarnos o das dietas. 
 
O Sr. Alcalde di: Si. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Que ten certa antigüidade. E quería facerlle unha pregunta á Concelleira de 
Cultura. 
 
O Sr. Alcalde di: Refíreste aos gastos de locomoción, non? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Non, non. 
 
O Sr. Alcalde di: No que se refire a min. Como estas dicindo dietas… parece que fun a un restaurante, 
pero son gastos de locomoción. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Creo que sabes ben ao que me refiro. Últimamente estou vendo moito… Xa se 
di que se das unha patada saen non sei cantos músicos, no? E é verdade. 
 
O Sr. Blanco Garrote di: Tes un ao lado. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: É verdade que dende o ano 70 temos escola de música, pero tamén é verdade 
que se das unha patada sae unha asociación. Eu a pregunta que lle quero facer é se ten planeado, a súa 
concellería, instar ás asociacións que fagan unha federación de asociacións? Porque logo chega a hora de 
repartir as subvencións e divídese por dez, por vinte… Cada vez hai máis asociacións e iso é mal para 
Cedeira, se teñen os mesmos fins ou fins comúns. Agora sae outra asociación que tamén ten como fin 
outra escola de música dispersando os medios cando sería bonito que se concentraran os recursos. Non sei 
se o ten na súa axenda ou se lle parece ben. 
 
A Sra. García Ríos di: Tomo nota da proposta. Creo que é algo que se debe meditar antes de decidir. A 
proposta é facer unha federación de música? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Unha federación de asociacións de música. 
 
A Sra. García Ríos di: Pois apunto a proposta. 
 
O Sr. Alcalde di: Pero federacións de música de qué tipo: corais…? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Federacións musicais, non imos facer unha federación dun coro con 
baloncesto. 
 
O Sr. Alcalde di: Non, xa, pero unha federación para asociacións tipo corais, banda…? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Hai que saber un pouco a orixe de por qué nace unha asociación e outra e 
outra. Eu non estou facendo ningún reproche. 
 
A Sra. García Ríos di: Eu non creo que debamos limitar que a xente se asocie. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Por suposto que non.  
 
A Sra. García Ríos di: Creo que se a xente se asocia é ben. 
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O Sr. Rubido Ramonde di: Si, pero si se divide… porque aquí, en Cedeira, estase padecendo unha especie 
de mitose, hai riñas e nace outra e así complicámolo. Estámolo complicando. 
 
A Sra. García Ríos di: Si.  
 
O Sr. Rubido Ramonde di: E iso, á hora de repartir os recursos… 
 
O Sr. Blanco Garrote di: A verdade é que en Cedeira, para o pequena que é, que haxa seis corais é moito. 
Iso é verdade.  
 
O Sr. Romero Carracelas di: Pero cántos anos leva así? 
 
O Sr. Blanco Garrote di: Foi sempre así. 
 
O Sr. Romero Carracelas di: E houbo máis. 
 
O Sr. Blanco Garrote di: Máis de seis, non. Aquí en Cedeira só houbo unha coral. Era a Eixil, a única 
coral que había.  
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Non é o que se pretende, pero que dalgunha maneira se entendan.Vai chegar 
un día que teñamos que dividir os cartos públicos a partes iguais en vez de puntuar. 
 
O Sr. Alcalde di: Non, non. Iso de dividir a partes iguais non se está facendo. Son de libre concorrencia e 
hai unhas bases que se levan facendo anos así, salvo a escola de música que ten un convenio asinado. Iso 
é de libre concorrencia todo. Non estaría mal que houbera como un ente no que participaran todos como 
colaboración, pero en moitos faise. O importante é que se leven ben.  
 
A Sra. López Rodríguez di: A palabra federación está ben, pero Sr. Rubido, se cando se fai un acto e se 
invita a todas as corais, non aparece unha. 
 
O Sr. Alcalde di: Iso é. 
 
A Sra. López Rodríguez di: Si se fai unha federación, ou como queiras chamalo, non van ir. Non se falan 
os uns cos outros, divídense por iso, que queres que se dividan máis? 
 
A Sra. Prieto Cal di: Cónstame que xa se facía antes de nós, intentar facer lugares conxuntos. Nós temos a 
mesma idea, buscar momentos de convivencia e supoño que un traballo máis lento o de intentar facer 
cousas, que se amolde todo o mundo, intentar que teñan relacións de colaboración. Creo que iso pode ser 
interesante, pero o paso de que se xunten… 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Poden acceder a outro tipo de subvencións de outras administracións. 
 
A Sra. Prieto Cal di: Por suposto. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Con máis potencial. 
 
A Sra. Prieto Cal di: Por suposto. O asociacionismo é un exercicio de liberdade. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Si, si. Por suposto. E de riqueza cultural. 
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A Sra. López Rodríguez di: Pois si, cantas máis asociacións, mellor. Eu creo en seguir co tema de facer 
actos nos que hai algunha colaboración entre eles, esa é a maneira de que comecen a unirse. 
 
O Sr. Alcalde di: A experiencia que temos é de que tanto clubes como entidades culturais poidan 
participar. Creo que si que é interesante que teñan unha intervención entre todas elas, pero de aí a crear 
unha federación, xa me resulta algo complexo. A mostra tela aquí, do Sr. Blanco, que move a cabeza dun 
lado para o outro porque sabe e coñece realmente como funciona. 
 
O Sr. Blanco Garrote di: É complicado. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Hai puntos comúns. 
 
O Sr. Blanco Garrote di: Eu, máis que facer unha federación, chamaríao con outro nome. É moi 
complicado. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 20:50 horas do expresado 
día, estendéndose a presente acta do que eu, como Secretaria, dou fe. 
 
              O PRESIDENTE      A SECRETARIA 
               PABLO DIEGO MOREDA GIL    ANA VELO RUIZ 
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