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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO PLENO DA 

CORPORACIÓN EN DATA 16 DE XUÑO DE 2020. 
 

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 
ESTHER COUTO LAMIGUEIRO 
MARIA DE LA LUZ LEONARDO ANEIROS 
MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ 
MANUELA LOPEZ RODRIGUEZ 
 
AUSENTES: 
 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTORA: 
 
MARÍA CARMEN MENÉNDEZ ARES 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás 17:10 horas do día 16 de xuño de 2020, 
reúnense os membros do Concello Pleno arriba relacionados co obxecto de realizar, en primeira 
convocatoria, sesión extraordinaria, mediante medios electrónicos e telemáticos 
(videoconferencia), de acordo coa convocatoria realizada pola Alcaldía-Presidencia ao abeiro do 
previsto no novo apartado 3 engadido ó artigo 46 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das 
Bases do Réxime Local pola Disposición final segunda do Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de 
marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico 
para facer fronte ó COVID-19, publicado no BOE nº 91 de 1 de abril de 2020. 
 
Actúa como Secretaria a titular da Corporación, dona Ana Velo Ruiz, que dá fe do acto, así 
como do cumprimento dos restantes requisitos esixidos polo artigo 46.3 da Lei 7/1985 do 2 de 
abril para a válida realización das sesións por medios electrónicos e telemáticos, declarándose 
polos concelleiros asistentes que se atopan en territorio español. 
 
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 esta, pasándose ó estudio e exame dos asuntos incluídos na orde do día da 
convocatoria. 
 
1.- REMANENTE MC CE 11.2020 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 11 de xuño de 
2020, que di: 
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“Vista a Proposta da Alcaldía de data 08.06.2020, que dí: 

“Visto que no expediente da liquidación do orzamento de 2019, aprobado mediante resolución 
da Alcaldía do 01 de xuño de 2020 resultou unha cantidade de remanente de tesourería para 
gastos xerais por un total de 2.560.962,07 euros. 

Visto que no expediente da liquidación do sinalado exercicio resulta unha capacidade de 
financiamento de 195.667,68 euros e en canto á regra de gasto, o cumprimento respecto do 
límite da regra é de 264.289,70 euros respecto do límite derivado da liquidación do 2018. 
 
Visto que dentro das primeiras finalidades do remanente de tesourería é atender as obrigas 
pendentes de pago a 31 de decembro de 2019 e a redución do endebedamento neto. O concello 
de Cedeira soamente conta con dous préstamos firmes concedidos na actualidade por parte da 
Deputación de A Coruña para a rehabilitación da Casa de Avelino, estando pendente de 
adxudicar o proxecto.  
 
Visto que os gastos propostos para os cales se propón a modificación, e que non poden 
demorarse ata o exercicio seguinte e para o que non existe crédito no Orzamento (créditos 
extraordinarios) ou que resulta insuficiente (suplementos de crédito) son os que se sinalan 
deseguido: 
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

(en €) 
TIPO  IFS DESCRICIÓN 

341 62100 Deportes. 
Investimentos novos 
en terreos en bens 
naturais 

7.815,06 CE NON Certificación nº 3 Pista 
Pumtrack 

1532 61900 Vías públicas. 
Reposición 
infraestruturas 

4.272,57 CE SI Certificación liquidación Rúa 
Convento 

452 60900 Recursos hidráulicos. 
Novas infraestruturas 

3.920,40 CE SI Ponte madeira sobre o río 
Condomiñas 

160 63200 Sumidoiros. Edificios 
e outras construcións 

9.795,00 CE SI Liquidación obra saneamento 
rúas Paz, Silva e Floreal 

341 62200 Protección e fomento 
do deporte. Edificios 
e outras construcións 

3.067,57 CE NON Certificación nº 4 Novos 
vestiarios campo de fútbol 

1532 61900 Vías públicas. 
Reposición 
infraestruturas 

6.829,86 CE SI Liquidación da obra Mellora 
das beirarrúas na Avda. Area, 
rúa As Pontes, Camiño Real 
Magdalena e outras 

3231 22799 Escola infantil. 
Outros traballos 
realizados por outras 
empresas 

2.117,50 SC NON Mural exterior Escola Infantil 

920 62300 Administración xeral. 
Utillaxe 

5.000,00 CE NON Iluminación edificios 
municipais 

134 62500 Mobilidade urbana. 
Mobiliario 

6.000,00 SC NON Sinalización vial 

1621 62500 Recollida de residuos. 
Mobiliario 

3.100,00 CE SI Mobiliario recollida de 
residuos 

1621 62300 Recollida de residuos. 
Maquinaria 

2.350,00 CE SI Maquinaria recollida de 
residuos 
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1622 62300 Xestión de residuos. 

Mobiliario 
4.200,00 CE SI Colectores de papel e cartón 

1532 60900 Vías públicas. Novas 
infraestruturas 

6.443,25 CE SI Execución de beirarrúas na rúa 
Pitilleira 

3232 63200 Colexio. Edificios e 
outras construcións 

6.000,00 CE SI Reparacións colexio Nicolás 
del Río 

334 22799 Promoción cultural. 
Outros traballos 
realizados por outras 
empresas 

1.500,00 SC NON Memoria histórica 

334 22799 Promoción cultural. 
Outros traballos 
realizados por outras 
empresas 

2.707,50 SC NON Mural campo de fútbol 

3321 62500 Biblioteca. 
Mobiliario 

1.357,62 CE NON Clasificador de CDs e DVDs 
para biblioteca 

326 22799 Servizos 
complementarios de 
educación. Outros 
traballos realizados 
por outras empresas 

21.000,00 SC NON Campamento verano 
conciliación 

3321 63200 Biblioteca. Edificios 
e outras construcións 

2.032,80 CE SI Reparación tarima flotante 
biblioteca 

3321 62500 Biblioteca. 
Mobiliario 

7.139,00 CE SI Mobiliario biblioteca 

432 64000 Información e 
promoción turística. 
Inversión inmaterial 

7.100,00 CE SI Plan Dinamización Santo 
André 

334 22799 Promoción cultural. 
Outros traballos 
realizados por outras 
empresas 

6.000,00 SC NON Actividades ocio cultural 

333 63200 Equipamentos 
culturais. Edificios e 
outras construcións 4.602,90 

CE SI Reformas cuarta planta 
auditorio municipal e escola 
música  

336 63200 Protección e xestión 
do patrimonio 
histórico. Edificios e 
outras construcións 20.298,90 

SC SI 

Reposición pavimento escolar 
de s. Román  

454 61900 Camiños veciñais. 
Reposición 
infraestruturas 11.000,00 

CE SI 
Mellora de camiños 2020-2021 
AGADER 

160 60900 Sumidoiros. Novas 
infraestruturas 21.464,51 

CE SI Nova rede de saneamento na 
rúa Amor Hermoso 

165 62300 Alumeado público. 
Utillaxe 

14.222,84 

SC SI Subministro de lámpadas led 
no lugar de Fragoso, Veciñeira, 
San Miguel e outros 

1532 60900 Vías públicas. Novas 
infraestruturas 8.893,50 

CE SI Execución de muro en Vila do 
Río  

336 63200 Protección e xestión 
do patrimonio 
histórico. Edificios e 
outras construcións 2.783,00 

CE SI 

Mano de obra colocación de 
tella no escolar de s. Román 

336 22199 Protección e xestión 
do patrimonio 3.214,28 

SC SI Materiais para a colocación de 
tella no escolar de s. Román 
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histórico. Outros 
subministros 

3231 22199 Escola infantil. 
Outros subministros 3.872,00 

SC NON Pintura pintado exterior e 
interior muro escola infantil 

172 22799 Protección e mellora 
do medio ambiente. 
Outros traballos 
realizados por outras 
empresas 18.000,00 

CE NON 

Pregos proxecto recuperación 
integral do río Condomiñas 

171 63200 Parques e xardíns. 
Edificios e outras 
construcións 7.000,00 

CE SI 

Arranxo de fontes públicas 
341 62300 Protección e fomento 

do deporte. 
Maquinaria 4.000,00 

SC NON 
Aparatos de ximnasia para 
exteriores asoc. V. Montoxo  

341 63200 Protección e fomento 
do deporte. Edificios 
e outras construcións 9.000,00 

CE NON 

Reparacións no polideportivo 
231 62300 Asistencia social 

primaria. Maquinaria 10.000,00 
CE SI Grúas para persoas con 

dependencia  
164 61900 Cemiterio. 

Reposición 
infraestruturas 21.659,00 

CE NON 
Beirarrúas cemiterio 
 

164 62300 Cemiterio. Utillaxe 
8.922,40 

CE NON Iluminación Cemiterio 
Municipal 

341 62300 Protección e fomento 
do deporte. Utillaxe 11.497,13 

SC NON 
Iluminación Pista Pumptrack 

171 62500 Parques e xardíns. 
Mobiliario 1.331,00 

SC SI 
Barandilla paseo Condomiñas 

1532 61900 Vías públicas. 
Reposición 
infraestruturas 20.000,00 

CE SI 

Beirarrúas Avda da Area 
454 61900 Camiños veciñais. 

Reposición 
infraestruturas 40.000,00 

CE SI 

Pavimentación pistas 
920 23301 Administración xeral. 

Outras 
indemnizacións 5.000,00 

SC NON 
Dietas asistencias procesos 
selectivos 

920 15000 Administración xeral. 
Produtividade 12.000,00 

CE NON 
Produtividade 

231 48900 Asistencia social 
primaria. Outras 
transferencias 30.000,00 

SC NON 

Gastos sociais COVID-19 
TOTAL 408.509,59€ 
 
Visto que financiase o presente expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito 
mediante o Remanente Líquido de Tesouraría para gastos xerais derivado da Liquidación do 
Orzamento de 2019, por importe total de  408.509,59€.  

Visto o informe de Intervención de data 08 de xuño de 2020. 

Sobre a base de todo o exposto, proponse ao Pleno da Corporación, en virtude do disposto no 
artigo 8º das Bases de Execución do Orzamento, a adopción do seguinte acordo: 
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PRIMEIRO. Aprobar provisionalmente o expediente de modificación orzamentaria, segundo o 
seguinte desglose: 

MODIFICACIÓNS NO ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
(en €) 

TIPO  IFS DESCRICIÓN 

341 62100 Deportes. 
Investimentos novos 
en terreos en bens 
naturais 

7.815,06 CE NON Certificación nº 3 Pista 
Pumtrack 

1532 61900 Vías públicas. 
Reposición 
infraestruturas 

4.272,57 CE SI Certificación liquidación Rúa 
Convento 

452 60900 Recursos hidráulicos. 
Novas infraestruturas 

3.920,40 CE SI Ponte madeira sobre o río 
Condomiñas 

160 63200 Sumidoiros. Edificios 
e outras construcións 

9.795,00 CE SI Liquidación obra saneamento 
rúas Paz, Silva e Floreal 

341 62200 Protección e fomento 
do deporte. Edificios 
e outras construcións 

3.067,57 CE NON Certificación nº 4 Novos 
vestiarios campo de fútbol 

1532 61900 Vías públicas. 
Reposición 
infraestruturas 

6.829,86 CE SI Liquidación da obra Mellora 
das beirarrúas na Avda. Area, 
rúa As Pontes, Camiño Real 
Magdalena e outras 

3231 22799 Escola infantil. 
Outros traballos 
realizados por outras 
empresas 

2.117,50 SC NON Mural exterior Escola Infantil 

920 62300 Administración xeral. 
Utillaxe 

5.000,00 CE NON Iluminación edificios 
municipais 

134 62500 Mobilidade urbana. 
Mobiliario 

6.000,00 SC NON Sinalización vial 

1621 62500 Recollida de residuos. 
Mobiliario 

3.100,00 CE SI Mobiliario recollida de 
residuos 

1621 62300 Recollida de residuos. 
Maquinaria 

2.350,00 CE SI Maquinaria recollida de 
residuos 

1622 62300 Xestión de residuos. 
Mobiliario 

4.200,00 CE SI Colectores de papel e cartón 

1532 60900 Vías públicas. Novas 
infraestruturas 

6.443,25 CE SI Execución de beirarrúas na rúa 
Pitilleira 

3232 63200 Colexio. Edificios e 
outras construcións 

6.000,00 CE SI Reparacións colexio Nicolás 
del Río 

334 22799 Promoción cultural. 
Outros traballos 
realizados por outras 
empresas 

1.500,00 SC NON Memoria histórica 

334 22799 Promoción cultural. 
Outros traballos 
realizados por outras 
empresas 

2.707,50 SC NON Mural campo de fútbol 

3321 62500 Biblioteca. 
Mobiliario 

1.357,62 CE NON Clasificador de CDs e DVDs 
para biblioteca 

326 22799 Servizos 
complementarios de 

21.000,00 SC NON Campamento verano 
conciliación 
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educación. Outros 
traballos realizados 
por outras empresas 

3321 63200 Biblioteca. Edificios 
e outras construcións 

2.032,80 CE SI Reparación tarima flotante 
biblioteca 

3321 62500 Biblioteca. 
Mobiliario 

7.139,00 CE SI Mobiliario biblioteca 

432 64000 Información e 
promoción turística. 
Inversión inmaterial 

7.100,00 CE SI Plan Dinamización Santo 
André 

334 22799 Promoción cultural. 
Outros traballos 
realizados por outras 
empresas 

6.000,00 SC NON Actividades ocio cultural 

333 63200 Equipamentos 
culturais. Edificios e 
outras construcións 4.602,90 

CE SI Reformas cuarta planta 
auditorio municipal e escola 
música  

336 63200 Protección e xestión 
do patrimonio 
histórico. Edificios e 
outras construcións 20.298,90 

SC SI 

Reposición pavimento escolar 
de s. Román  

454 61900 Camiños veciñais. 
Reposición 
infraestruturas 11.000,00 

CE SI 
Mellora de camiños 2020-2021 
AGADER 

160 60900 Sumidoiros. Novas 
infraestruturas 21.464,51 

CE SI Nova rede de saneamento na 
rúa Amor Hermoso 

165 62300 Alumeado público. 
Utillaxe 

14.222,84 

SC SI Subministro de lámpadas led 
no lugar de Fragoso, Veciñeira, 
San Miguel e outros 

1532 60900 Vías públicas. Novas 
infraestruturas 8.893,50 

CE SI Execución de muro en Vila do 
Río  

336 63200 Protección e xestión 
do patrimonio 
histórico. Edificios e 
outras construcións 2.783,00 

CE SI 

Mano de obra colocación de 
tella no escolar de s. Román 

336 22199 Protección e xestión 
do patrimonio 
histórico. Outros 
subministros 3.214,28 

SC SI 

Materiais para a colocación de 
tella no escolar de s. Román 

3231 22199 Escola infantil. 
Outros subministros 3.872,00 

SC NON Pintura pintado exterior e 
interior muro escola infantil 

172 22799 Protección e mellora 
do medio ambiente. 
Outros traballos 
realizados por outras 
empresas 18.000,00 

CE NON 

Pregos proxecto recuperación 
integral do río Condomiñas 

171 63200 Parques e xardíns. 
Edificios e outras 
construcións 7.000,00 

CE SI 

Arranxo de fontes públicas 
341 62300 Protección e fomento 

do deporte. 
Maquinaria 4.000,00 

SC NON 
Aparatos de ximnasia para 
exteriores asoc. V. Montoxo  

341 63200 Protección e fomento 
do deporte. Edificios 
e outras construcións 9.000,00 

CE NON 

Reparacións no polideportivo 
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231 62300 Asistencia social 

primaria. Maquinaria 10.000,00 
CE SI Grúas para persoas con 

dependencia  
164 61900 Cemiterio. 

Reposición 
infraestruturas 21.659,00 

CE NON 
Beirarrúas cemiterio 
 

164 62300 Cemiterio. Utillaxe 
8.922,40 

CE NON Iluminación Cemiterio 
Municipal 

341 62300 Protección e fomento 
do deporte. Utillaxe 11.497,13 

SC NON 
Iluminación Pista Pumptrack 

171 62500 Parques e xardíns. 
Mobiliario 1.331,00 

SC SI 
Barandilla paseo Condomiñas 

1532 61900 Vías públicas. 
Reposición 
infraestruturas 20.000,00 

CE SI 

Beirarrúas Avda da Area 
454 61900 Camiños veciñais. 

Reposición 
infraestruturas 40.000,00 

CE SI 

Pavimentación pistas 
920 23301 Administración xeral. 

Outras 
indemnizacións 5.000,00 

SC NON 
Dietas asistencias procesos 
selectivos 

920 15000 Administración xeral. 
Produtividade 12.000,00 

CE NON 
Produtividade 

231 48900 Asistencia social 
primaria. Outras 
transferencias 30.000,00 

SC NON 

Gastos sociais COVID-19 
TOTAL 408.509,59€ 
    
MODIFICACIÓNS NO ESTADO DE INGRESOS 

 CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
 870.00         Remanente para financiamento de gastos xerais 2019                408.509,59€  
                                          TOTAL                                                                              408.509,59€ 

SEGUNDO. Esta aprobación terá carácter provisional, establecéndose un prazo de exposición 
ao público, logo de anuncio en Boletín Oficial de Provincia, por quince días, durante os cales as 
persoas  interesadas poderán examinar o expediente e presentar reclamacións ante o Pleno. En 
caso de producirse reclamacións, requirirase a aprobación definitiva do expediente polo Pleno 
da Corporación. Pola contra, considerarase definitivamente aprobado o expediente, non 
entrando en vigor ata que se produza a publicación da aprobación definitiva no Boletín Oficial 
da Provincia, resumida por capítulos. 
 
O que se eleva ao Pleno para a súa aprobación, se procede.” 
 
A Comisión, por catro (4) votos a favor do PSdG-PSOE e tres (3) abstencións, do PP (2) e do 
BNG (1), acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao Pleno a súa 
aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por nove (9) votos a favor, do PSdG-PSOE (7) e do 
BNG (2), e catro (4) abstencións do PP, ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión 
Informativa de Plenos nos termos nos que quedou transcrito. 
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2.- DECLARACIÓN OBRA DE ESPECIAL INTERESE OU UTILIDADE PÚBLICA 
PARA BONIFICACIÓN ICIO  
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 11 de xuño de 
2020, que di: 
 

“Vista a Proposta da Alcaldía de 08.06.2020, que dí: 

“Vista a solicitude de bonificación do 90% no imposto de construcións, instalacións e obras 
presentada por J.J.B.L. Lamas en nome e representación de Bellón y Cia SL con CIF nº 
B15006562 para obras de edificación destinadas a fogar residencial de maiores e vivendas 
comunitarias na rúa Viveiro s/n e rúa Capela nº 3; obras que foron autorizadas mediante a 
concesión de licencia municipal outorgada por acordo de Xunta de Goberno Local de 21 de 
agosto de 2019 (Exp. 2017/U022/000011). 
 
Considerando o artigo 103.2.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se 
aproba o Texto refundido da Lei reguladora de Facendas Locais que establece, na regulación do 
imposto de construcións, instalacións e obras, a posibilidade de que as ordenanzas fiscais 
municipais poidan regular unha bonificación sobre a cota do imposto de ata o 95 por cento a 
favor de construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou 
utilidade municipal por concorrer, entre outras, circunstancias de índole social. 
 
Tendo en conta que ao abeiro do dito precepto, o artigo 7.2 da Ordenanza fiscal reguladora do 
devandito imposto, regula unha bonificación do 90% da cota íntegra para as obras de 
construción de establecementos residenciais para persoas maiores.. 
 
Visto que para o caso que nos ocupa, para outorgar a bonificación arriba mencionada é 
necesario que o Pleno declare a construción de especial interese ou utilidade municipal por 
considerar a concorrencia das circunstancias a que se refire a ordenanza. 
 
Considerando que as obras amparadas na licencia son para establecemento residencial de 
maiores. 
 
Visto o informe de Tesourería de data 8 de xuño de 2020, con rúbrica de fiscalizado e conforme 
da Interventora municipal, que figura incorporado ao expediente. 
 
En base ao exposto, propoño ao Concello Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 
 
Primeiro.- Estimar a declaración de especial interese municipal á mencionada obra. 
 
Segundo.- Conceder a bonificación do 90% sobre a cota íntegra do ICIO, que ascende a un 
importe de 3.813,05 euros. 

Terceiro.- Comunicar a resolución ao interesado.” 

A Comisión, por seis (6) votos a favor do PSdG-PSOE (4) e do PP (2), e unha abstención do 
BNG, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao Pleno a súa 
aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións prodúcense as seguintes: 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Nós ímonos abster. Traer isto a este Pleno, agora mesmo, a verdade 
non nos parece nada oportuno. As residencias todos entendemos que son necesarias, pero creo 
que a estas alturas é o momento de replantexarse cómo traballan as residencias, os servizos que 
prestan, os servizos que existen en cada unha delas e demáis. Entón, non nos parece nin 
oportuno nin correcto facelo así. Por iso ímonos a abster. É dicir, cremos que vos dechedes unha 
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licenza para esta obra, nós, tamén por descoñecemento, non coñecemos o proxecto e cremos que 
ao mellor este proxecto precisamente, e polos momentos e pola situación na que estamos, tería 
que ter pasado polo Pleno, que xa escasos poderes ten, ou case ningún, pero polo menos darnos 
a ocasión de velo e de falalo. 
 
O Sr. Alcalde di: En resposta á voceira, María, creo que non ten nada que ver o que acabas de 
dicir que compartimos a reflexión do tema das residencias, do modelo de xestión das 
residencias, con levar isto a este pleno. Primeiro, hai unha cousiña, é dicir, falas de saber o 
proxecto. A licencia é do 2017, é dicir, eras concelleira de urbanismo. A licenza deste proxecto, 
os informes favorables son do 2017, tanto da Secretaría Xeral Técnica, é dicir, este proxecto 
levamos catro anos traballando nel. Iso primeiro, e despóis mezclar o tema da xestión das 
residencias con isto, non ten nada que ver. Isto é un expediente administrativo que ten un 
percorrido no Concello dunha licencia e unha bonificación dun ICIO que temos que levar. Isto 
non é que o queiramos levar ou que non o queiramos levar. Isto témolo que levar 
obrigatoriamente sí ou sí porque si non estamos prevaricando sobre uns dereitos que ten o 
promotor sobre unha licencia que solicita e que está contemplado nas ordenanzas do Concello 
de Cedeira. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Perdón, a data que pon, é verdade que.., eu non me atrevo a dicir 
sobre qué proxecto era, pero a data que figura nos informes non é o 2017, nos informes que 
acompañan para este Pleno. Pero, independientemente diso, si nos retrotraemos, sobre os varios 
proxectos que puido presentar esta empresa en cuestión, chegamos a Luis Rubido, e a aqueles 
apartamentos, residencias, non sei qué. Eu digo que descoñecemos o proxecto actual. 
Actualmente, a día de hoxe, non vimos o proxecto. Nós non sabemos qué está plantexado 
realmente, cómo está plantexada a residencia ou non. Independientemente diso, por iso 
precisamente nos abstemos. Legalmente, é que, de verdade que a túa intervención vaia por Dios. 
É certo que se o solicitaron hai que levalo a Pleno, pero iso non quere dicir que sexa oportuno 
nestes momentos. E claro que ten que ver co debate que está habendo coas residencias. Por 
favor, non será para ti, pero obxectivamente claro que ten que ver. O lóxico sería que se 
coñecera cómo vai funcionar esa residencia, que o coñecéramos toda a corporación, xa non eu 
ou Manoli, senón os teus propios compañeiros do PSOE, que dubido que saiban cómo vai ser 
esa residencia. Punto. 
 
O Sr. Alcalde di: Bueno, o informe técnico, é dicir, o primeiro que se fai despois de ter 
presentado todo, é do catro de abril. Eu creo que o catro de abril aínda eras concelleira de 
urbanismo do concello. Tiveches tempo para coñecer o proxecto e poder compartilo cos teus 
compañeiros do BNG. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Urbanismo levábalo ti. Eu de nome, pero levábalo ti. 
 
O Sr. Alcalde di: Levábao eu. E a concelleira de urbanismo eras ti. E a maioría das cuestión 
relativas ao urbanismo leváchelas ti, pero bueno, si queres dicir que o levaba eu non teño ningún 
problema. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Non é verdade, Pablo, non é verdade, pero dá igual, non é o debate 
ese. 
 
O Sr. Alcalde di: Mira, eu creo que o que temos que facer é falar un e falar o outro. Vólvoche a 
dicir, este é un expediente independente do tema da xestión das residencias. A xestión das 
residencias é algo do que, cando queirades, podemos falar nun pleno sobre o fondo da xestión, 
do que sí que estamos de acordo eu creo que a maioría dos que estamos aquí. Pero, volvo a 
dicir, este é un expediente administrativo dunha licencia, e tal como transcorre ese expediente, 
nos solicitan unha bonificación dun ICIO que temos que levalo sí ou sí ao pleno. Pero bueno, 
tamén podedes votar en contra, non tedes porqué solo abstervos. 
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O Concello Pleno, en votación ordinaria, por once (11) votos a favor, do PSdeG-PSOE (7) e do 
PP (4), e dúas (2) abstencións do BNG, ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión 
Informativa de Plenos nos termos nos que quedou transcrito. 
 
3.-ESTABLECEMENTO DUN COMPLEMENTO RETRIBUTIVO AOS 
EMPREGADOS PÚBLICOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDADE TEMPORAL OU 
LICENZA POR ENFERMIDADE 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 11 de xuño de 
2020, que di: 
 

“Vista a Proposta da Alcaldía de data 08.06.2020, que dí: 
 
“O persoal ao servizo das Administracións Públicas contribuíu de maneira notable e 
directa á recuperación económica e ao cumprimento dos compromisos adquiridos por 
España en materia de control do gasto público e este persoal tivo que soportar unha parte 
importante do esforzo de austeridade levado a cabo no último período. Este esforzo foi un 
factor determinante na consecución dos obxectivos antes citados. 

 
As modificacións normativas efectuadas desde 2012 para a inclusión de medidas para 
garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, modificou 
temporalmente o réxime retributivo do persoal incluído nos distintos rexímenes de 
Seguridade Social durante a situación de incapacidade temporal. 

 
A mellora da situación económica e orzamentaria, así como o recoñecemento da achega 
que supuxo o traballo dos empregados e empregadas ao servizo das Administracións 
Públicas para esa mellora, conduciron á firma o pasado 9 de marzo de 2018 do II Acordo 
entre o Goberno e os sindicatos CCOO, UGT e CSIF para a mellora do emprego público e 
as condicións de traballo. Entre outras cuestións, no mesmo acórdanse medidas en materia 
de incapacidade temporal, que  se viron reflectidas na Disposición adicional 
quincuaxésima cuarta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para 
o ano 2018. 

 
Nesta disposición establécese que cada Administración Pública poderá determinar, previa 
negociación colectiva, as retribucións a percibir polo persoal ao seu servizo ou ao dos 
organismos autónomos e entidades dependentes, en situación de incapacidade temporal e 
no caso do persoal funcionario ao que se lle houbese expedido licenza por enfermidade e 
se determinan as regras do complemento retributivo que pode chegar ata un máximo do 
cen por cen das súas retribucións, básicas e complementarias, correspondentes as súas 
retribucións fixas do mes de inicio da incapacidade temporal, tal e como se establecía na 
regulación anterior. 

 
A Administración Xeral do Estado acolleuse a este réxime mediante o Real Decreto 
956/2018, do 27 de xullo. Pola súa banda, no ámbito do Concello de Cedeira, a Mesa 
Xeral de Negociación dos empregados públicos, na súa sesión de 05 de xullo de 2019, 
acordou recoñecer a plenitude retributiva para o persoal ao servizo desta Administración, 
que se encontre na situación legal de incapacidade temporal, garantindo durante esta 
situación a percepción do cen por cen das retribucións ordinarias correspondentes ao mes 
de inicio da incapacidade temporal. 

 
De acordo co establecido no artigo 38.3 do Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do 
Empregado Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, 
para que os Acordos alcanzados na Mesa de Negociación que versen sobre materias 
competencia dos órganos de goberno das Administracións Públicas sexan válidos e 
eficaces, é necesaria a aprobación expresa e formal por estes órganos. 
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Así mesmo, e de acordo co establecido no anteriormente citado artigo 38.3 do Real 
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, unha vez aprobado o Acordo, cando afecte 
a temas que poden ser decididos de forma definitiva polos órganos de goberno, o mesmo 
será directamente aplicable ao persoal incluído no seu ámbito de aplicación, sen prexuízo 
de que a efectos formais se requira a modificación ou derrogación, no seu caso, da 
normativa regulamentaria correspondente. 

 
Por último, o apartado 6 do citado artigo 38 do Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico 
do Empregado Público prevé que, unha vez ratificado o Acordo, a Autoridade respectiva 
ordenará a súa publicación no Boletín Oficial que corresponda en función do ámbito 
territorial. 

 
En base ao exposto, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO: 

 
PRIMEIRO.- Aprobar para todo o persoal, funcionario, estatutario ou laboral, ao servizo 
do Concello de Cedeira, incluído no Réxime Xeral da Seguridade Social, que o 
complemento retributivo desde o primeiro día en situación de incapacidade temporal ou 
licenza por enfermidade, sumado á prestación do Réxime Xeral da Seguridade Social, 
alcance o cen por cen das súas retribucións fixas do mes de inicio da incapacidade 
temporal. 

 
SEGUNDO.- Ordenar a publicación do presente acordo 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 non se produce ningunha. 
 
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.- EXTINCIÓN POR MUTUO ACORDO DA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE 
USO PRIVATIVO DO BEN DE DOMINIO PÚBLICO ALBERGUE “OS PINOS” . 

Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 11 de xuño de 
2020, que di: 
 

“Vista a Proposta da Alcaldía de data 08.06.2020, que dí: 

“Resultando que mediante acordo plenario de data 01.08.12 outorgouse a concesión 
administrativa de uso privativo do ben de dominio público por adxudicación directa do 
Albergue “Os Pinos” de Cedeira á Organización Juvenil Española (OJE)  por un prazo de 10 
anos a contar desde a sinatura do contrato administrativo, a cal tivo lugar o 20.03.2013. 

 
Resultando que con data 19.02.13 o concesionario constituíu a garantía de 6.656,91 euros, 
presentada en orixinal na data 20.03.13 (rex. entrada 1546) que de acordo co contrato non será 
devolta ou cancelada até a finalización do prazo de concesión, ou fora resolto éste sen culpa do 
concesionario, verificado o correcto estado do inmoble e comprobado non ter cantidades 
pendentes dos gastos responsabilidade do concesionario, e emitida a acta de reversión.  

 
Resultando que en data 21.10.2019 ( rex. entrada sede electrónica 201999900000743) Dª 
M.P.M.R., en representación da OJE, presenta escrito polo que propón a terminación 
convencional do contrato de concesión administrativa de uso privativo do ben de dominio 
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público do Albergue “Os Pinos” de Cedeira, manifestando que non concorre causa de resolución 
imputable ó concesionario.  

 
Resultando que mediante providencia de Alcaldía de data  04.11.2019 iníciase o expediente para 
a resolución de mutuo acordo da antedita concesión ao considerar que non existen razóns de 
interese público que fagan necesaria ou convinte a permanencia do contrato, requerindo ao 
mesmo tempo á interesada para que subsane documentación, e solicitando informe da 
Tesourería municipal sobre o cumprimento das obrigas do concesionario en canto ós gastos 
derivados do lixo e IBI e demais gastos e tributos que deriven da concesión administrativa, así 
como informe da Policía local sobre o estado das instalacións obxecto da concesión.  
 
Visto que en data 08.11.2019 emítese informe de Tesourería no que se informa que a OJE non 
ten débedas pendentes en período executivo co Concello de Cedeira, se ben ten emitida unha 
orde de domiciliación do recibo do lixo do ano 2019 co número fixo 253000739542 polo 
importe de 501 euros, sen que conste ó día da emisión do referido informe o pago do mesmo, 
así como que ten concedida unha exención do IBI segundo o art. 15.1 da Lei 49/2002, de 23 de 
decembro.  
 
Visto que en data 10.11.2019 emítese informe da Policía local no que se indica que realizada 
inspección do inmoble, o mesmo se atopa en bo estado de conservación, achegando reportaxe 
fotográfico.  
 
Visto que en data 26.11.2019 (rex. entrada sede electrónica 2019999000000876)  por Dª 
M.P.M.R., en representación da OJE, acredita dita representación documentalmente mediante 
poder notarial de data 21.11.19, presenta escrito de alegacións e achega documentación para a 
súa incorporación ao expediente.  
 
Visto que en data 29.01.2020 (rex. entrada sede electrónica 202099900000120) Dª M.P.M.R.en  
representación da OJE, presenta escrito polo que comunica que se levou a cabo a retirada do 
axuar pertencente a OJE que permanecía no inmoble, que se procedeu á limpeza e retirada de 
lixo, e que estando próxima a data de vencemento do seguro, solicita fixar data para a entrega de 
chaves.  
 
Visto que con data 04.02.2020 emite informe a Policía local no que se deixa constancia de que o 
día 31.01.2020 recóllense as chaves do inmoble que son entregadas por D. R.P.A. en calidade 
de Presidente Rexional da OJE-Galicia, inspeccionándose na súa compañía o edificio, 
comprobando que está limpo e en óptimas condicións de uso, achegando  dilixencia do acto da 
entrega de chaves.  
Visto que con data 04.06.2020 emítese informe conxunto de Secretaria e de Intervención no que 
se conclúe: “Infórmase favorablemente a extinción por mutuo acordo da concesión 
administrativa de uso privativo dun ben de dominio público (Concesión do Albergue “Os 
Pinos” á Organización Juvenil Española -OJE) condicionado á previa comprobación da non 
existencia de débedas por parte da concesionaria derivadas do cumprimento das obrigas 
impostas no acordo de concesión.Dita comprobación resulta así mesmo necesaria a efectos de 
que o órgano competente se pronuncie sobre a procedencia ou non da devolución ou 
cancelación da garantía constituída.” 

 
Visto que con data 5.06.2020 emítese informe de Tesouraría no que se refire que, consultados 
os datos da contabilidade municipal en relación cos tributos non delegados e consultados os 
datos obrantes no Sistema Integrado de Xestión Tributaria da Deputación da Coruña en relación 
cos tributos municipais delegados no ente provincial, non consta que o titular teña débedas 
pendentes en período executivo.  

 
Considerando que conforme ao artigo 84.3 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio 
das Administracións Publicas, as concesións sobre bens de dominio público rexeranse en 
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primeiro termo pola lexislación especial reguladora daquelas e, a falta de normas especiais ou 
en caso de insuficiencia déstas, polas disposicións da citada Lei 33/2003, que contempla no seu 
artigo 100 e) o mutuo acordo como unha das causas de extinción das concesións e autorizacións 
demaniais. 

 
Considerando que de acordo co previsto no artigo 78.2 do Regulamento de Bens das Entidades 
Locais, aprobado polo Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, as concesións outorgaranse de 
acordo á lexislación de contratos das administracións públicas, e conforme ó disposto no artigo 
224 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto 
Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro (aplicable por remisión da Lei 9/2017, de 8 de 
novembro, de Contratos do Sector Público, disposición transitoria primeira), a resolución por 
mutuo acordo sólo poderá ter lugar cando non concorra outra causa de resolución que sexa 
imputable ao contratista, e sempre que razóns de interese público fagan innecesaria ou 
inconvinte a permanencia do contrato.  
 
Polo exposto, en uso das atribucións que me confire a normativa vixente, propoño ao Pleno da 
Corporación a adopción do seguinte ACORDO:  
PRIMEIRO.- Declarar a extinción por mutuo acordo da concesión administrativa de uso 
privativo dun ben de dominio público, Albergue “Os Pinos”, á Organización Juvenil Española 
(OJE). 
SEGUNDO.-Emprazar ao representante legal da Organizacion Juvenil Española (OJE), para que 
no prazo de 15 días, a contar dende o día seguinte ao da notificación do presente acordo, 
compareza co fin de formalizar a pertinente acta de extinción de mutuo acordo da concesión 
administrativa de uso privativo dun ben de dominio público. 
TERCEIRO.- Unha vez asinada a acta de extinción da concesión, procederase á devolución da 
garantía constituída con data 19.02.13 conforme á carta de pago 08922-00620 por importe de 
6.656,91 euros, presentada en orixinal na data 20.03.13 (rex. entrada 1546).” 
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 prodúcense as seguintes: 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Unha pregunta que lle quería facer á Secretaria. A pesar de que quen 
ten a iniciativa de rescindir o contrato sexa a OJE, haille que devolver o aval igual? 
 
A Sra. Secretaria di: Sí. Se non hai ningún desperfecto nin incumpriron ningunha das obrigas do 
contrato, sí. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Da igual que o pida ela, que si fora xa o remate da concesión, o aval 
vaino levar de todas todas? Si reúne todos os requisitos, claro, para que se lle devolva. 
 
A Sra. Secretaria di: Eso figura nos informes. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Sí, é o que aparecía nos informes, pero bueno. É que, a ver, nós 
evidentemente imos a votar a favor pero rebéntanos bastante ter que financiar á OJE con seis 
mil e pico de euros. Pero bueno, nada, sólo era por cerciorarnos. 
 
O Sr. Alcalde di: Isto é unha decisión de mutuo acordo, co cal, ao ser de mutuo acordo, digamos 
que había un aval para establecer unhas garantías sobre o local en cuestión. Se fixo unha 
revisión por parte da Policía Local, pois ao final o que hai que facer é devolver o aval. Pero 
bueno, eu quería facer unha reflexión sobre isto porque creo que é un punto importante para 
todos. Digamos que consideramos o grupo de goberno que a extinción desta concesión 
administrativa é unha das mellores novas para toda a veciñanza do concello de Cedeira, froito, 
cremos, dun dos erros máis importantes cometido nos derradeiros anos que foi a concesión 
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administrativa por un período de dez anos a favor da OJE, que se fixo no ano 2013 e remataría o 
20 de marzo de 2023. Dende o momento que o anterior grupo de goberno entrou no Concello en 
xuño do 2015 tiñamos unha prioridade en conseguir que o Escolar Vello de Santalla pasase a ser 
un ben do Concello para utilidade dos seus veciños. Mantivemos varias reunións cos 
representantes da OJE, onde xa lles puxemos de manifesto que Cedeira necesitaba o escolar e 
que eles o tiñan infrautilizado. Non foi posible nesas negociacións pois os dirixentes da OJE 
non estaban pola labor. Sí que debemos de ser xustos e dicir que dende primeiros de outubro do 
2019, cando volvemos a retomar conversacións, eles mesmos, neste caso o representante da 
OJE, que foi dona M.P.M.R., todo foron facilidades para chegar a un acordo de rescisión, o cal 
tamén agradecímoslle. Non é este o momento máis importante para falar de a quén se lle 
outorgou a concesión, non é o momento de falar da OJE, senón que este feito incomodou 
bastante ao tecido social, cultural e deportivo da nosa Vila. Xa mostramos a nosa total 
disconformidade dende a oposición cando o goberno do grupo Popular aprobou no Pleno de un 
de agosto de 2012 esta concesión. Xa diciamos nese intre que esa concesión non ía en aras do 
interese público e non supuxo ningún beneficio para a veciñanza de Cedeira, como así se 
demostrou con feitos. Hoxe, casi oito anos despóis, sabemos que non nos equivocamos nos 
nosos argumentos. Sabemos que tamén vostedes van a recoñecer nesta sesión extraordinaria o 
seu erro, pois seguro que van votar que sí a unha reversión da concesión. Está claro que máis 
vale tarde que nunca. Eso sí, oito anos perdidos de aproveitamento para todas as veciñas e 
veciños de Cedeira do vello escolar de Santalla. Porque este escolar pode supoñer un antes e un 
despóis para moitos usos do noso Concello. Un escolar que pode ter a utilidade de albergue para 
calquera tipo de campamentos, para utilizar distintas asociacións que o necesiten para levar a 
cabo as súas actividades, pero tamén para que o noso Concello dispoña dunha vivenda para 
casos de emerxencia social e que esté dispoñible para aquelas persoas que nun momento 
determinado o podan necesitar. Por iso todos os concelleiros que formamos parte da 
corporación debemos de sentirnos todos moi orgullosos porque sabemos que imos empezar a 
recuperar o escolar vello de Santalla e que imos recuperar parte da nosa historia para todos os 
veciños e frear o erro histórico que foi a súa concesión durante ese período largo de dez anos á 
OJE (Organización Juvenil Española). 
 
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. RATIFICACIÓN PLENARIA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 
268/2020 DE DATA 28.05.2020 - SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO 
POS+ADICIONAL 1/2020 PARA GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS 
DERIVADOS DO COVID-19 
 
Pola Secretaria dáse lectura á resolución de Alcaldía núm. 268/2020 de data 28.05.2020, que di: 
 
 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 
Asunto: SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO POS+ADICIONAL 1/2020 PARA 
GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS DERIVADOS DO COVID-19 

Con data 30.04.2020 recibiuse a Circular da Deputación Provincial sobre a aprobación da 
modificación das Bases reguladoras do Plan Único de Concellos POS+2020 para regular o 
POS+ADICIONAL 1/2020 para gastos sociais extraordinarios derivados do CIVID-19 e o 
POS+ADICIONAL 2/2020 para gasto corrente/investimentos financeiramente sostibles. 

De acordo con esta circular, RESOLVO: 
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1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 
(Plan único de concellos) “POS+ ADICIONAL 1/2020” da Deputación Provincial da Coruña, 
para o financiamento de gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19 con cargo 
a parte do superávit de operacións non financeiras (SONF) 2019 desta deputación, cuxas 
Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial 
asignada aos gastos sociais que se detallan no informe emitido pola Intervención ou a 
Secretaría-Intervención do concello, segundo se indica a continuación: 

 

 

Achega provincial asignada aplicada ao 
financiamento dos gastos sociais extraordinarios 
derivados do COVID-19  

38.981,08 € 

 

GASTOS SOCIAIS 
EXTRAORDINARIOS  

 

DERIVADOS DO COVID-19 

 

Prestacións artigo 1.2RDL 8/2020 

 

PREVISIÓN 
DE GASTOS 
2020 

 

 

(A) 

 

ESTIMACIÓN DE 
INGRESOS 
PÚBLICOS OU 
PRIVADOS 

 

(B) 

ESTIMACIÓN DO 
GASTO A 
FINANCIAR 
POLO 
CONCELLO  

(Pode ser superior 
ao importe 
solicitado) 

(A-B) 

g)Ampliación da dotación das partidas 
destinadas a garantir ingresos 
suficientes ás familias, para asegurar a 
cobertura das súas necesidades básicas, 
xa sexan estas de urxencia ou de 
inserción. 

38.981,08 0,00 38.981,08 

T O T A L  38.981,08 0,00 38.981,08 

2.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 
presente acordo e o correspondente expediente. 

3.- Ratificar a presente resolución polo Pleno da corporación municipal na vindeira sesión que 
realice.” 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, por unanimidade dos seus membros presentes, ACORDA: RATIFICAR a 
resolución de Alcaldía núm. 268/2020 de data 28.05.2020. 
 

6. RATIFICACIÓN PLENARIA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 
269/2020 DE DATA 28.05.2020 - SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO 
POS+ADICIONAL 2/2020 PARA GASTO CORRENTE/INVESTIMENTOS 
FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES 
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Pola Secretaria dáse lectura á resolución de Alcaldía núm. 269/2020 de data 28.05.2020, que di: 

 “RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Asunto: SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO POS+ADICIONAL 2/2020 PARA 
GASTO CORRENTE/INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES 

Con data 30.04.2020 recibiuse a Circular da Deputación Provincial sobre a aprobación da 
modificación das Bases reguladoras do Plan Único de Concellos POS+2020 para regular o 
POS+ADICIONAL 1/2020 para gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19 e o 
POS+ADICIONAL 2/2020 para gasto corrente/investimentos financeiramente sostibles. 

De acordo con esta circular, RESOLVO: 

1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 
(Plan único de concellos) “POS+ ADICIONAL 2/2020” da Deputación Provincial da Coruña, 
cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial 
asignada aos obxectos que se indican a continuación: 

A )Financiamento de gastos correntes:  

Gastos correntes Deputación 

Achega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes 146.179,06 

B )Financiamento de investimentos financeiramente sostibles: 
Investimentos financeiramente sostibles SI 
incluídos no Plan Complementario ao POS+ 2020 

Financiamento dos investimentos 

Deputación Concello Orzamento total 
    
TOTAL 0,00 0,00 0,00 

 
Investimentos financeiramentesostibles NON 
incluídos no Plan Complementario ao POS+ 2020 

Financiamento dos investimentos 

Deputación Concello Orzamento total 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 

C )Resumo: 

RESUMO POS+ADICIONAL 2/2020 
Financiamento 

Deputación Concello Orzamento total 

Gastos correntes 146.179,06 
  

Investimentos incluídos no 

Plan Complementario ao POS+ 2020 
 

  

Investimentos nonincluídos no     
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Plan Complementario ao POS+ 2020 

TOTAL 146.179,06 
  

2.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a 
execución dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e 
autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 

3.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2020 os fondos necesarios 
para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2020, se a 
houbera. 

4.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e 
execución das obras ou subministración sin incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta 
se produce efectivamente. 

5.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e 
no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase 
o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu 
importe.  

6.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o 
concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 

7.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 
presente acordo e o correspondente expediente. 

8.- Ratificar a presente resolución polo Pleno da corporación municipal na vindeira sesión que 
realice.” 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, por unanimidade dos seus membros presentes, ACORDA: RATIFICAR a 
resolución de Alcaldía núm. 269/2020 de data 28.05.2020. 
 
7. APROBACIÓN DAS BASES DA SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE 
FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE MÚSICA DE CEDEIRA  
 
Pola Secretaria dáse lectura á proposta de Alcaldía de data 11 de xuño de 2020, que di: 
 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

ASUNTO: APROBACIÓN DAS BASES DA SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE 
FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE MÚSICA DE CEDEIRA  

O Concello ven subvencionando en concurrencia competitiva o financiamento de Escolas de 
Música. É intención do Concello continuar subvencionando os custos de funcionamento das 
escolas  de Musica de Cedeira en concurrencia competitiva para o cal mediante providencia de 
data 11 de xuño de 2020 iniciouse o procedemento para a aprobación das Bases da subvención 
para gastos de funcionamento de Escolas de Música de Cedeira para o ano 2020. 
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Resultando que en data 11 de xuño de 2020, asínase por esta Alcaldía o borrador das Bases da 
convocatoria da referida subvención, en réxime de concorrencia competitiva, a que poderán 
optar todas as Asociacións Culturais Municipais rexistradas no Rexistro de Asociacións do 
Concello de Cedeira. 

Visto o informe de Secretaría e de Intervención de data 11 de xuño de 2020. 

Consta no expediente retención de crédito número 220200004095 emitida pola Intervención 
Municipal, na partida 334.489.00, por un importe de 9.250,00€ para o exercicio 2020. 

Resultando que, a duración prevista da devandita subvención é de dous exercicios 
presupuestarios, prorrogados por outros dos anos, ata un máximo de catro anos, polo que se 
trata dun gasto de carácter plurianual que, a vista dos importes da subvención para cada 
anualidade supera as porcentaxes establecidas no artigo 174.3 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais. 

Resultando que, o apartado 5 de dito precepto establece que en casos excepcionais o Pleno da 
Corporación poderá ampliar o número de anualidades e aumentar as porcentaxes do apartado 3 
deste artigo.  

En base ao exposto, e ao abeiro do previsto no artigo 25.2.m da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local, propoño ó Pleno da Corporación a adopción do 
seguinte ACORDO: 

Primeiro.- Aprobar o gasto para a convocatoria pública da subvención para gastos de 
funcionamento de escolas de música de Cedeira, por un total de 9.250,00€ para o exercicio 
2020 na partida 334.489.00. O total da convocatoria ascende a 111.000,00 € para os exercicios 
2020 a 2023, segundo a distribución das anualidades que se recollen nas bases, autorizándose 
polo Pleno expresamente a superación das porcentaxes e anualidades establecidas no artigo 
174.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo. 

Segundo.- Aprobar as bases da subvención para gastos de funcionamento de escolas de música 
de Cedeira, que se incorporan como anexo a esta proposta. 

Terceiro.- Publicar as bases no Boletín Oficial da Provincia, e remitir a información á Base 
Nacional de Datos de Subvencións (BNDS). 

Cuarto. Delegar a resolución da convocatoria na Xunta de Goberno Local. 

 

ANEXO 

BASES  DA SUBVENCIÓN PARA  GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE MÚSICA DE 
CEDEIRA 
 
1- Obxecto da subvención 
O obxecto da convocatoria é subvencionar os gastos de funcionamento das escolas de música de Cedeira. 
 
2- Beneficiarios e requisitos 
Poderán participar todas as asociacións culturais con sede neste concello que estean rexistradas no Rexistro de 
Asociacións do Concello de Cedeira no momento de presentación de solicitudes, e que non contraveñan o regulado 
nos artigos 13 e 10 da Lei 38/2003 xeral de subvencións e Lei 9/2007 de subvencións de Galicia. 
No caso de asociacións que foran beneficiarias de subvencións concedidas en anos anteriores polo Concello de 
Cedeira, deberán telas debidamente xustificadas. 
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A participación pode facerse de xeito individual ou en conxunto. 
No caso de que presenten solicitude varias asociacións de forma conxunta, terán que asignar un representante a 
efectos de cobramento da subvención e de comunicación co Concello. 
 
3- Forma, lugar, prazo e documentación da presentación das solicitudes 
O prazo para presentar a solicitude será de 20 días hábiles a contar dende o día seguinte da convocatoria no Boletín 
Oficial da Provincia, a través da Base Nacional de Datos  de Subvencións. 
As instancias presentaranse a través da sede electrónica de acordo co establecido nos artigos 14 e 16 da Lei 39/2015, 
do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 
 

Documentación: 
1- Anexo I cuberto e asinado polo presidente/a da asociación, anexando copia do DNI do solicitante e copia do C.I.F. 
da Asociación. 
2- Memoria-proxecto do desenvolvemento curricular a aplicar na Escola de Música (metodoloxía, oferta educativa, 
perfil e formación do profesorado, actividades complementarias...) 
3- Proxecto de estrutura orgánica para a xestión e funcionamento da Escola, que inclúa tanto perfil económico como 
pedagóxico. Será requisito obrigatorio prever a creación dun órgano de participación con carácter consultivo que se 
poida reunir como mínimo unha vez cada tres meses e no que teñan representación o Concello, o profesorado, 
pais/nais e alumnado. 
4- Orzamento desagregado dos diferentes conceptos de gastos (gasto de persoal, subministración, material de oficina 
e didáctico, seguros, xestoría...) e previsión de ingresos. 
5- Declaración xurada do solicitante de non ter a Asociación obrigas tributarias co Concello de Cedeira, nin coa 
Administración de Facenda ou Seguridade Social e de non contravir o regulado nos artigos 13 e 10 da Lei 38/2003 
xeral de subvencións e Lei 9/2007 de subvencións de Galicia. (Anexo II) 
 
4- Criterios de avaliación para o outorgamento 
1- A Memoria-proxecto do curriculum escolar poderá obter ata 5 puntos.  
2- O Proxecto de xestión, ata 5 puntos 
3- Capacidade de financiamento propio, ata 5 puntos 
4- Patrimonio da asociación (medios propios, instrumentos..), ata 5 puntos 
5- Compromiso de emprego da lingua galega nas actividades e difusión da Escola de Música, 5 puntos. 
6- Experiencia en xestión de actividades de formación musical, ata 5 puntos. 
7- Propostas ou iniciativas encamiñadas a achegar a Escola de Música á cidadanía, ata 3 puntos. 
8- Colaboración coas actividades que se desenvolvan por parte do Concello, 2 puntos. 
 
5- Importe 
O importe da convocatoria ascende as seguintes cantidades: 
 
Exercicio Importe 

subvención 
Importe mínimo da xustificación que se debe 
presentar 

Importe máximo do anticipo 

2020 9.250,00 € 10.175,00 € 6.937,50 € 
2021 37.000,00 € 40.700,00 € 27.750,00 € 
2022 37.000,00 € 40.700,00 € 27.750,00 € 
2023 27.750,00 € 30.525,00 € 22.893,75 € 
 
Para o 2020, o importe estímase para o curso que comezará en setembro de 2020 ata decembro de 2020. O importe 
das anualidades dos exercicios 2021 e 2022 son para o ano natural completo, e para o ano 2023 comprende ata o 30 
de xuño de 2023. 
 
A subvención final de cada exercicio non poderá superar  o 90 % sobre o orzamento executado, procedendo o 
reintegro da diferenza no caso de non achegar a xustificación mínima que debe presentar. 
 
Só se concederá a subvención á asociación ou conxunto que acade  o maior número de puntos entre os criterios de 
avaliación do punto anterior. 
 
6-Réxime de compatibilidade 
A subvención concedida será incompatible con calquera outra subvención ou axuda para actividades e/ou 
investimentos convocadas polo Concello de Cedeira. Porén será compatible con outras subvencións convocadas por 
outras entidades públicas ou privadas, sempre que os ingresos non superen os gastos de funcionamento. 
 
A entidade que reciba a subvención está obrigada a facilitar os datos que lle sexan solicitados polo Concello. 
 
7- Órganos competentes para a instrución e resolución do procedemento. 
As solicitudes presentadas serán avaliadas por unha comisión composta pola titular da Concellería de Cultura, pola 
AEDL e por un representante dos Servizos Económicos municipais. 
A proposta de resolución, unha vez fiscalizada pola intervención municipal levarase á Xunta de Goberno, que 
acordará a concesión ou denegación da subvención. 
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8- Prazos de execución e xustificación da subvención 
Unha vez que sexa concedida  a subvención á asociación que obteña máis puntos, esta asinará un convenio co 
Concello no que se especificarán as obrigas e deberes de cada unha das partes. 
 
A duración da subvención será de dous exercicios orzamentarios e poderá ser prorrogable por cada exercicio 
orzamentario por un máximo de catro exercicios.  
 
O prazo de execución de cada un dos exercicios será o ano natural, agás no último, que será ata o 30 de xuño de 2023. 
O prazo de xustificación ata o 31 de xaneiro de cada exercicio, agás no último exercicio, no que remata o 31 de xullo 
de 2023. 
Sen prexuízo do anterior, admitiranse xustificacións parciais ao longo do ano. 
 
A xustificación realizarase  mediante a presentación da documentación sinalada a continuación  na sede electrónica 
do Concello e deberá cumprir os seguintes requisitos: 
 

- Facturas relativas aos conceptos expresados nos xustificantes de gasto que serán obrigatoriamente os que 
foran motivo da subvención, así como unha a súa relación das mesmas. No caso de xustificar o gasto con 
nóminas, deberán achegarse xustificantes das respectivas transferencias, e dos documentos correspondentes 
á seguridade social (TC1 e TC2) 

- O beneficiario deberá figurar obrigatoriamente como destinatario da factura. 
- Xustificante bancario do pagamento. Só se admitirán pagamentos en efectivo cando o importe da factura 

sexa inferior a 100,00 € e sen que poida ser obxecto de fraccionamento. 
- Memoria da realización da actividade 
- Balance dos gastos de funcionamento 
- Certificado dos  ingresos da actividade, que comprenderá a propia achega do Concello, matrícula e cotas, 

así como os demais ingresos derivados da Escola de Música ou bandas integradas, asinado polo 
Secretario/a ou Tesoureiro/a da entidade co visto bo do seu Presidente/a. 
 

Unha vez xustificada correctamente a subvención concedida, a subvención será aprobada pola Xunta de Goberno 
Local para o seu pagamento ao  certificado do  número IBAN  achegado. 
 
9- Gastos subvencionables 
Considéranse gastos subvencionables os gastos de funcionamento da escola de música, e concretamente os seguintes: 

- Gastos do persoal da Escola de Música (profesorado, conserxe/ordenanza e demais persoal 
directamente vinculado a Escola de Música) e gastos de administración da Escola (xestoría). 

- Material didáctico ou de oficina para a Escola de Música 
- Gastos de transporte para desprazamentos con motivo da Escola de Música 
- Gastos de mantemento e reparacións das instalacións da Escola de Música, así como os subministros 

de enerxía eléctrica e comunicacións postais e telefónicas e demais subministros. 
- Seguros de responsabilidade civil. 
- Gastos de limpeza das instalación. 
- Gastos directos da organización de actividades relacionadas cos estudios musicais (cursos, seminarios 

e  concertos ou similares) 
 
En ningún caso serán subvencionables o importe de comidas e atencións protocolarias de similar natureza, que de 
selo caso serán asumidos por ingresos propios das Asociacións. 
 
10-Abono anticipado  
Poderanse facer entregas anticipadas do importe 75% do importe total no primeiro trimestre da subvención obxeto do 
convenio, quedando condicionado o seu abono a correcta xustificación dos gastos no anticipo anterior, con facturas 
ou gasto de nóminas conforme o sinalado na cláusula quinta, referida ao período anterior. O importe restante poderase 
adiantar no seguinte trimestre, a expensas da xustificación global presentada. 
 
11-Control financeiro 
As subvencións concedidas polo Concello están suxeitas a control financeiro por parte dos órganos competentes do 
Concello. 
 
12- Regulación supletoria 
En todo o non previsto nas presentes bases, a concesión desta subvención regularase polo disposto na Lei 38/2003, 
xeral de subvencións, regulamento que a desenvolve, Lei 9/2007, de subvencións de Galicia e Bases de execución do 
orzamento do Concello de Cedeira. 
 
 
 
Asinado dixitalmente na marxe 
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ANEXO I: SOLICITUDE DE SUBVENCION PARA GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE 
MÚSICA DE CEDEIRA 
 
1.-DATOS DO/DA SOLICITANTE. 
 
DNI, NIE:_____________________________ Data nacemento: ________________________ Nome e 

apelidos:_______________________________________________________________  

Enderezo:_____________________________________________________________________ N.: ______ Portal: 

_________Esc.: __________ Planta: _____________Porta: ___________ 

C.P.:______________________Concello:________________________________ 

Provincia:_____________________________________ Telefono:_______________________  

Correo electrónico: _____________________________________________________________  

Actúa en representación da Asociación:____________________________________________ 
 
2.-DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIONS.  
DNI, NIE:_____________________________ Data nacemento: ________________________ Nome e 

apelidos:_______________________________________________________________  

Enderezo:_____________________________________________________________________ N.: ______ Portal: 

_________Esc.: __________ Planta: _____________Porta: ___________ 

C.P.:______________________Concello:_________________________________ 

Provincia:_____________________________________ Telefono:_______________________  

Correo electrónico: _____________________________________________________________  

 
 
3.-DOCUMENTACION QUE SE ACHEGA. 

□Fotocopia do DNI do solicitante. 
□Fotocopia do C.I.F. da Asociación. 
□ Memoria-proxecto do desenvolvemento curricular a aplicar na Escola de Música 
□Proxecto de estrutura orgánica para a xestión e funcionamento da Escola, que inclúa tanto perfil económico 
como pedagóxico. 
□Orzamento desagregado dos diferentes conceptos de gastos e previsión de ingresos. 
□Declaración xurada do solicitante de non ter a Asociación obrigas tributarias co Concello de Cedeira, nin coa 
Administración de Facenda ou Seguridade Social e de non contraveñir o regulado nos artigos 13 e 10 da Lei 
38/2003 xeral de subvencións e Lei 9/2007 de subvencións de Galicia (Anexo II). 
□ Certificación da conta bancaria para a transferencia da subvención.  

 
______________, __________ de__________________ de 2020 
 
Sinatura 
 
 
 
CONCELLO DE CEDEIRA 
 
De acordo co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, 
infórmaselle de que os datos facilitados a través desta instancia serán tratados de xeito confidencial. Estes datos serán 
incorporados aos ficheiros do Concello de Cedeira relacionados con este tramite. Os datos utilizaranse para as 
xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que vostede inicia con esta solicitude. Así mesmo, 
infórmaselle de que en calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e 
oposición comunicándoo mediante escrito que debera presentar no Rexistro Xeral do Concello. 
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ANEXO II: DECLARACION RESPONSABLE 
 
 
con DNI____________________, e con enderezo a efectos de notificacións en 

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
1. DECLARO RESPONSABLEMENTE, en relación coa convocatoria da subvención para gastos de funcionamento 
de Escolas de Música de Cedeira que: 
- Todos os datos que constan na solicitude e nos documentos que se xuntan son certos. 
- Non incorre a Asociación que represento en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a da 
subvención establecidas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e apartados 2 e 3 do 
artigo 10 da Lei 09/2007, de subvencións de Galicia e reúne as condicións para ser beneficiario/a de acordo co 
previsto na base segunda desta convocatoria. 
2. DECLARO RESPONSABLEMENTE, en relación coa convocatoria da subvención para gastos de funcionamento 
de Escolas de Música de Cedeira que: 
- A Asociación que represento non ten pendentes obrigas tributarias co Concello de Cedeira, nin coa Administración 
de Facenda ou Seguridade Social  
3. ACEPTO as actuacións de comprobación e seguimento que leve a cabo o Concello. 
4. AUTORIZO, para os efectos da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter 
persoal, ó Concello de Cedeira a incorporar estes datos, ou aqueles outros dos que tivera coñecemento como 
consecuencia da relación iniciada, a un ficheiro automatizado responsabilidade do Concello Cedeira que ten por 
finalidade dar cumprimento as funcións a realizar dentro do proceso de tramite, xestión, concesión e pagamento 
encomendados pola Lei Xeral de Subvencións 38/2003 e normativa de desenvolvemento, así como para a xestión 
doutros servizos ou programas de iniciativa municipal do seu posible interese. 
Son, así mesmo, consciente de que os datos facilitados poden resultar obrigatorios para a xestión e tramitación do 
expediente, e comprométome a comunicar no menor prazo de tempo posible ó Concello de Cedeira, calquera 
variación dos datos manifestados co fin de poder proceder a súa actualización. A unidade tramitadora, en tanto non se 
comunique o contrario, entendera que os datos proporcionados son exactos e actuais. 
Por parte de representante legal asinante ou calquera outro interesado poderanse exercitar os dereitos que lle asisten 
de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma legalmente prevista, remitindo comunicación ó Concello 
de Cedeira. 
5. COÑEZO as responsabilidades legais que se derivan por falsidade en documentos administrativos e, en particular, 
a esixencia do reintegro da subvención mais os intereses de demora correspondentes, sen prexuízo da tramitación do 
correspondente expediente.  
 
Cedeira,________ de ____________________ do 2020 
Asdo.:____________ “ 
 
 
Pola Presidencia sométese a ratificación do Pleno a inclusión do asunto na orde do día, de 
acordo co previsto no artigo 82.3 do ROF, resultando ratificada por unanimidade dos membros 
presentes. 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por nove (9) votos a favor, do PSdG-PSOE (7) e do 
BNG (2), e catro (4) abstencións do PP, ACORDA: APROBAR a Proposta da Alcaldía nos 
termos nos que quedou transcrita. 

8. DELEGACIÓN NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO ESTABLECEMENTO E 
MODIFICACIÓN DO PRECIO PÚBLICO PARA A PRESTACIÓN DE 
CAMPAMENTOS E DEMÁIS ACTIVIDADES DIRIXIDAS Á POBOACIÓN INFANTIL 
CO FIN DE FAVORECER A CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR. 

Pola Secretaria dáse lectura á proposta de Alcaldía de data 11 de xuño de 2020, que di: 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

DELEGACIÓN NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO ESTABLECEMENTO E 
MODIFICACIÓN DO PRECIO PÚBLICO PARA A PRESTACIÓN DE 
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CAMPAMENTOS E DEMÁIS ACTIVIDADES DIRIXIDAS Á POBOACIÓN INFANTIL 
CO FIN DE FAVORECER A CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR. 

Debido ás circunstancias atípicas que estamos vivindo derivadas da crise sanitaria da COVID19, 
as necesidades de conciliación dos veciños de Cedeira durante os meses de verán non poden 
cubrirse do xeito en que habitualmente se viña facendo debido a que a asociación organizadora 
dos campamentos urbanos que eran subvencionados polo concello de Cedeira non os pode levar 
a cabo. 

Sendo conscientes da importancia de prestar un servizo que cubra esta demanda dos veciños 
tomouse a decisión de organizar, de xeito excepcional, uns campamentos de verán para axudar á 
conciliación da vida familiar e laboral. 

Non obstante, a premura coa que se ten que levar a cabo a tramitación dos expedientes 
necesarios para prestar este servizo, así como a propia organización do mesmo, fan moi 
conveniente que a regulación dos precios públicos cos que o concello, de acordo coa normativa, 
terá que financiar o servizo, se faga polo procedemento e do xeito máis áxil posible facendo uso 
de todas as posibilidades que neste senso ofrece a normativa actual. 

É por este motivo polo que se considera de interese que se leve a cabo a delegación da 
aprobación e establecemento dos precios públicos que financien o servicio de campamento de 
conciliación na Xunta de Goberno Local, conseguindo así un procedemento máis áxil, dada a 
premura que impoñen as datas nas que nos atopamos, moi próximas xa ao verán. 

Considerando que o art. 22 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local 
permite delegar determinadas atribucións do Pleno da Corporación na Alcaldía e na Xunta de 
Goberno Local, nos mesmos termos nos que se pronuncian os artigos 23.2 do RDLeg 781/1986, 
do 18 de Abril, polo que se aproba o Texto Refundido das Disposicións Legais vixentes en 
materia e Réxime Local, e 51.1 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais. 

Considerando que o art. 51.2 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais, prevé que a delegación debe acordarse polo Concello Pleno, por maioría simple, e 
producirá efectos desde o día seguinte ao da súa adopción, sen prexuízo da súa publicación no 
Boletín Oficial da Provincia. 

Considerando que o acordo de delegación debe conter o ámbito dos asuntos que abarca a 
delegación e as facultades concretas que se delegan, así como as condicións específicas de 
exercicio das mesmas na medida en que se concreten ou aparten do réxime xeral previsto no 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (art. 
51.3, en concordancia cos arts. 114 a 118  ROF). 

Considerando que a delegación de atribucións entenderase por termo indefinido, salvo que o 
acordo de delegación dispoña outra cousa; e que se entenderá aceptada tacitamente se no termo 
de tres días hábiles contados desde a notificación do acordo a Xunta de Goberno Local non fai 
manifestación expresa ante o órgano delegante de que non acepta a delegación e que a 
delegación non quedará revogada polo mero feito de producirse un cambio na composición da 
Xunta de Goberno Local (art. 114.1 e 2 e 118  ROF). 

Considerando que a revogación ou modificación das delegacións haberá de adoptarse coas 
mesmas formalidades que as esixidas para o seu outorgamento (art. 114.3 ROF). 
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Considerando, así mesmo, que o órgano delegante poderá avocar en calquera momento a 
competencia delegada conforme a lexislación vixente sobre procedemento administrativo 
común, e que no caso de revogar a delegación , o órgano que ostente a competencia orixinaria, 
poderá revisar as resolucións tomadas polo órgano delegado nos mesmos casos e condicións 
establecidas para a revisión de oficio dos actos administrativos; por así prevelo os artigos 116 
do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e 10 da Lei 40/2015, do 
1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. 

Considerando que o art. 115 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais, prevé que se non se dispón outra cousa, o órgano delegante conservará a facultade de 
recibir información detallada da xestión da competencia delegada e dos actos ou disposicións 
emanados en virtude da delegación , así como a de ser informado previamente á adopción de 
decisións de transcendencia. 

Considerando que o mesmo artigo dispón que os actos ditados polo órgano delegado no 
exercicio das atribucións delegadas enténdense ditados polo órgano delegante, correspondendo, 
en consecuencia, a este a resolución dos recursos de reposición que poidan interpoñerse, salvo 
que no acordo de delegación expresamente confírase a resolución dos recursos de reposición 
contra os actos ditados polo órgano delegado. 

Considerando que o artigo 117 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais, prohibe delegar nun terceiro as atribucións ou potestades recibidas por delegación 
doutro órgano. 

Considerando que o artigo 47 do  Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se 
aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, outorga a competencia para o 
establecemento ou modificación dos prezos públicos ao Pleno, que poderá delegar na comisión 
de goberno (actual Xunta de Goberno Local) conforme ao artigo 23.2. b) da Lei 7/1985, do 2 de 
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. 

En base ao anterior, PROPOÑO ao Peno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:  

PRIMEIRO.- Delegar, tan amplamente como en dereito proceda, na Xunta de Goberno Local, 
o establecemento e modificación do precio público para a prestación de campamentos e demais 
actividades dirixidas á poboación infantil co fin de favorecer a conciliación da vida laboral e 
familiar. 

SEGUNDO.- Nos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en virtude desta delegación 
farase constar de forma expresa esta circunstancia, mediante a inclusión do seguinte texto: 
"Resultando que a Xunta de Goberno Local, é competente para a adopción do presente acordo, 
en virtude da delegación acordada polo Concello Pleno en sesión de data ____" 

TERCEIRO.- As facultades que poderá exercer a Xunta de Goberno Local en relación coas 
atribucións obxecto de delegación serán as propias que corresponden ao órgano delegante, e 
inclúen expresamente a facultade de resolver os recursos de reposición interpostos contra os 
actos ditados polo órgano delegado; non obstante o Pleno se reserva a facultade de avocar en 
calquera momento a competencia sobre calquera asunto ou materia obxecto de delegación, 
aínda cando se atope en trámite de debate no seo da Xunta de Goberno Local.   
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CUARTO.- As atribucións delegadas deberán exercerse pola Xunta de Goberno Local nos 
prazos e dentro dos límites desta delegación, sen que sexan susceptibles de ser delegadas en 
ningún outro órgano.  

QUINTO.- A Xunta de Goberno Local informará o Pleno do exercicio da delegación, mediante 
a remisión dos borradores das actas da Xunta de Goberno Local a todos os Concelleiros da 
Corporación.  

SEXTO.- No non previsto no presente acordo o réxime xurídico aplicable á delegación será o 
previsto, con carácter xeral, na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector 
Público, e no Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento 
de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. 

SÉTIMO.- A delegación outórgase por termo indefinido, e entenderase aceptada tácitamente se 
no termo de tres días hábiles contados desde o día de notificación do presente acordo á Xunta de 
Goberno Local esta non fai manifestación expresa ante o Pleno de que non acepta a delegación. 

OITAVO.- Comunicar o presente acordo aos diferentes departamentos municipais, para o seu 
coñecemento e efectos, significándolles que, salvo casos de urxencia, con carácter previo á súa 
inclusión na orde do día, os asuntos que deban someterse á Xunta de Goberno Local como 
consecuencia desta delegación, deberán ser previamente ditaminados pola Comisión 
Informativa correspondente. 

NOVENO.- Publicar o acordo plenario no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de 
anuncios do Concello.” 

Pola Presidencia sométese a ratificación do Pleno a inclusión do asunto na orde do día, de 
acordo co previsto no artigo 82.3 do ROF, resultando ratificada por unanimidade dos membros 
presentes. 

Aberto o turno de intervencións prodúcense as seguintes: 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Nós imos votar a favor porque entendemos que a urxencia da 
situación que estamos vivindo leva a facer todos estos temas así. Esperamos e confiamos en que 
non o collas de costume porque cremos que deben ser cantas menos mellor, as delegacións do 
Pleno á Xunta de Goberno, igual que cremos que ten que haber plenos ordinarios e non 
continuamente extraordinarios. E neste caso imos  votar a favor, contando con que, iso, non se 
colla de costume porque se nón vas a parecer un monarca absoluto. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Nós ímonos abster. 

O Sr. Alcalde di: Respondendo a María, estamos totalmente de acordo co que acabas de dicir, é 
dicir, tampouco nosoutros queremos que isto sexa unha práctica habitual e se teñan que delegar 
os prezos públicos na xunta de goberno, todo o contrario, debe ser competencia do Pleno 
sempre aprobalos. Cando teñamos as bases e antes de aprobalas creo que tamén debedes de 
coñecelas, polo menos vánsevos enviar por se tedes algo que dicir. Isto é unha situación 
excepcional que ven producida debido ao tema do COVID, é un campamento que no seu 
momento organizaba sempre e de moi boa forma a ANPA Picapeixe, entón, a ANPA no seu 
momento tomou a decisión, acertada, é a decisión que tiña que haber tomado, de non facelo, e 
agora mesmo a verdade é que nosoutros nos encontramos con que a conciliación é necesaria, os 
acontecementos cada día non se sabe o que vai pasar o día de mañán e é algo que sabemos que 
temos que sacar. Neste caso o que sí, é que vamos tamén contar coa ANPA Picapeixe pola súa 
traxectoria no campamento dos últimos anos, pola súa experiencia á hora tamén de redactar as 
bases, e que nos axuden a poder organizar. 
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O Concello Pleno, en votación ordinaria, por nove (9) votos a favor, do PSdG-PSOE (7) e do 
BNG (2), e catro (4) abstencións do PP, ACORDA: APROBAR a Proposta de Alcaldía nos 
termos nos que quedou transcrita. 
 
9. SORTEO DOS MEMBROS DAS MESAS ELECTORAIS CORRESPONDENTES Ó 
CONCELLO DE CEDEIRA PARA A REALIZACIÓN DAS ELECCIÓNS AO 
PARLAMENTO DE GALICIA DE 2020 CONVOCADAS PARA O VINDEIRO 12 DE 
XULLO 
 
Vista a convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia para o día 12 de xullo de 2020 
efectuada polo Decreto 72/2020, do 18 de maio, de convocatoria de eleccións ao Parlamento de 
Galicia., publicado no DOG núm. 96 do 19 de maio de 2020.  
 
Visto que de acordo co disposto no artigo 26 da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime 
Electoral Xeral, compete á Corporación a formación das mesas electorais, debendo ser 
designados o presidente e os vogais cos seus conseguintes suplentes mediante sorteo público 
entre a totalidade das persoas censadas na sección correspondente, entre os días vixésimo quinto 
e vixésimo noveno posteriores á convocatoria das eleccións.  
 
Os membros das mesas deberán ser menores de setenta anos, se ben a partir dos sesenta e cinco 
poderán manifestar a súa renuncia no prazo de sete días, e que sepan ler e escribir, debendo o 
Presidente ter título de Bacharelato ou de Formación Profesional de segundo Grao, ou 
subsidiariamente o de Graduado Escolar ou equivalente. 
 
Normas para a designación dos compoñentes das mesas electorais: 
 
1) Sorteo por cada distrito, sección e mesa. 
 
- O Censo Electoral extráese do programa CONOCE, proporcionado polo Instituto Nacional de 
Estatística. 
 
- Farase un único sorteo informático utilizando o programa CONOCE do I.N.E.; os cales 
cumpren os parámetros legais segundo a normativa especificada na Lei Orgánica 5/1985, de 19 
de xuño, do Réxime Electoral Xeral. 
 
2) Condicións para ser nomeado Presidente de mesa electoral ou suplente. 
 
a) Ser menor de 70 anos. 
b) Posuir, como mínimo, o título de Bacharelato Superior ou de F.P. de 2º grao; ou 

subsidiariamente de Graduado Escolar ou equivalente. 
 
3) Condicións para ser nomeado Vogal de mesa electoral ou suplente. 
 
a) Ser menor de 70 anos. 
b) Saber ler e escribir. 
 
4) Nomeamento de membros de mesa electoral para os casos de requirilo a Xunta 
Electoral de Zona. 
 
Xerarase, no mesmo sorteo, unha lista suplementaria consistente en dous suplentes por posto 
dos referenciados nos puntos 2 e 3 (Presidente e Vogais), e sete suplentes máis por posto, a 
maiores dos anteriores, en previsión dos casos nos que debido ás reclamacións estimadas pola  
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Xunta Electoral de Zona, sexa necesario nomear novos membros de mesa electoral, tanto para o 
cargo de presidente como de vogais. Estes suplentes serán notificados só no referido suposto. 
 
 
Dada conta da normativa para a designación dos membros das mesas electorais, e de acordo os 
concelleiros presentes, procedese á realización do sorteo dos membros das mesas electorais 
correspondentes ó concello de Cedeira para a realización das eleccións ao Parlamento de Galicia 
de 2020 convocadas para o vindeiro 12 de xullo, resultando o seguinte:  
 
(ESTE PUNTO FOI EDITADO PARA O CUMPRIMENTO DA LOPD) 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 18:07 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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