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PROVINCIA DA CORUÑA 

 
ACTA DA SESION Nº11/15, EXTRAORDINARIA, DO PLENO MUNICIPAL  

CORRESPONDENTE O DÍA 15 DE DECEMBRO DE 2015.- 
 

Presidente:  
Sr. Alcalde: JOSE MANUEL PEQUEÑO CASTRO 

 
Srs. Concelleiros/as asistentes: 

MARIA CARMEN AGULLEIRO FERNANDEZ 
MANUEL BARCIA GARCIA 
JOSE CASTIÑEIRA COSTA 

MARIA JOSE GARCIA MONTERO 
RAUL GONZALEZ LADO 

FAUSTINO SUAREZ MOLEDO 
JOSE TRILLO CARREIRA 

Non asisten: 
JOSE ANTONIO CASAIS FERNANDEZ 

MARIA LEMA SANTABAYA 
SHEILA POSE PEREZ 

 Secretario: 
CONSTANTINO COBAS COTELO 

 
 
Na  casa do concello de Dumbría,  ás trece horas do día quince de decembro dous mil 
quince reuníronse os Srs. Concelleiros do encabezamento, presidindo o Sr. Alcalde coa 
asistencia  do  secretario da Corporación, ó  obxecto  de celebrar a sesión extraordinaria 
convocada  para esta data  e de  acordo  coa seguinte orde do día: 
 
1º.-  APROBACION SE PROCEDE DO BORRADOR DA ACTA DA SESION 
ANTERIOR.- 
2º.-  PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION AS OBRAS E SERVIZOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL 2016 (POS 2016).- 
3º.- PLAN DE ACCION SOCIAL (PAS) 2015.- 
 
 
Neste momento e polo Sr. Presidente ábrese a sesión. 
 
 



1º.- APROBACION SE PROCEDE DO BORRADOR DA ACTA DA SESION 
ANTERIOR.-  
 
 
Polo señor Presidente pregúntase se algún membro da Corporación quere facer algunha 
observación ao borrador da acta da sesión anterior, celebrada o día 23 de novembro de 
2015. Non se produce ningunha. Sometida a votación, a acta resulta aprobada por 7 
votos a favor correspondentes aos Sres concelleiros/as do PSdG-PSOE (7) e unha 1 
abstención correspondente ao Sr. concelleiro do PP (1). 
 
 
2º.- PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION AS OBRAS E SERVIZOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL 2016 (POS 2016).- 
 
 
Pola Alcaldía dase conta do expediente relativo ao PLAN DE COOPERACIÓN ÁS 
OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2016 (POS  2016) de 
conformidade coas bases reguladoras do POS 2016 así como a circular da Deputación 
Provincial. O Pleno do Concello, por 7 votos a favor correspondentes aos Sres 
Concelleiros/as do PSdG-PSOE (7), e 1 abstención correspondente ao Sr. concelleiro do 
PP (1), acorda: 
1.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (POS) 2016 da Deputación provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e 
aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos 
investimentos e, no seu caso ao financiamento dos gastos correntes do exercicio 2016, e 
de acordo co financiamento que se indica: 
A ) Realización de obras e subministracións: 

Denominación da obra Deputación Concello Orzamento 
total 

 Saneamento en Forcado (Ezaro) 81.320,25 ------------ 81.320,25 
Acceso a Vilar de Buxantes 43.209,75 ------------ 43.209,75 
             SUBTOTAL OBRAS 124.530,00 ------------ 124.530,00 

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2016 e que se relacionan nesta 
táboa que foron redactados polo enxeñeiro de camiños Julio C. Rojo Martínez. 
B ) Financiamento de gastos correntes: 
                                      Deputación 

Achega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes  

SUBTOTAL GASTO CORRENTE 124.527,99 
 
C ) Resumo: 



Denominación da obra Deputación Concello Presuposto 
total 

SUBTOTAL OBRAS  124.530,00 ------------ 124.530,00 
SUBTOTAL GASTOS CORRENTES 124.527,99  124.527,99 

T O T A L  249.057,99 -------------- 249.057,99 
2.- Declarar que o Concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a 
execución dos investimentos, e que ten resolto o relacionado coas concesións e 
autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 
3.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2016 os fondos 
necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 
2016 se a houbera. 
4.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da 
contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada si esta 
prodúce efectivamente. 
5.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
administracións públicas para o financiamento do investimento ou, no caso de que 
existan axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións para a súa 
execución, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total 
non supera o 100% do seu importe.  
6.- Autorizase á Deputación 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. 
 
 
3º.- PLAN DE ACCION SOCIAL (PAS) 2015.- 
 
 
Pola Alcaldía dase conta do expediente relativo ao PLAN DE ACCION SOCIAL 
(PAS)  2015 de conformidade coas bases reguladoras do PAS 2015 así como a circular 
da Deputación Provincial. O Pleno do Concello, por 7 votos a favor correspondentes aos 
Sres Concelleiros/as do PSdG-PSOE (7), e 1 abstención correspondente ao Sr. 
concelleiro do PP (1), acorda: 
1.- Participar no Plan de acción social (PAS) 2015 da Deputación Provincial da Coruña, 
cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da 
subvención asignada aos seguintes investimentos financeiramente sostibles, de acordo 
co financiamento que se especifica, aprobando os seus proxectos das obras ou pregos 
das subministracións: 
 
A ) Investimentos financeiramente sostibles de carácter social: 



Denominación da obra Deputación Concello Orzamento 
total 

Senda peonil de Vilar a Rebouta (Olveira) 114711,88 ------------ 114711,88 

Senda en Berdeogas 97321,91 ------------- 97321,91 

Senda Peonil de Cemiterio de Olveira a Vilar  127590,74 ------------  127590,74 

SUBTOTAL INVESTIMENTOS DE 
CARÁCTER SOCIAL  

339624,53 ------------ 339624,53 

 
B ) Outros investimentos financeiramente sostibles: 

Denominación da obra ou 
subministración 

Deputación Concello Orzamento 
total 

 ---------------- ----------------
-  

-------------------  

SUBTOTAL OUTROS INVESTIMENTOS  ---------------- ---------------- ------------------- 

 
C ) Resumo: 

Denominación da obra Deputación Concello Orzamento 
total 

SUBTOTAL INVESTIMENTOS DE 
CARÁCTER SOCIAL   

339624,53 -----------  339624,53 

SUBTOTAL OUTROS INVESTIMENTOS     

T O T A L  339624,53 -------------
-----  

339624,53 

2.- Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2015 e que se relacionan 
nesta táboa que foron redactados polo enxeñeiro de camiños Julio C. Rojo Martínez. 
3.- Declarar que o Concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a 
execución dos investimentos, e que ten resolto o relacionado coas concesións e 
autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 



4.- Comprometerse o Concello, no seu caso, a incluír no orzamento municipal os fondos 
necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas neste Plan se a 
houbera. 
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da 
contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se 
entenderá aceptada si esta se produce efectivamente. 
6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
Administracións públicas para o financiamento do investimento ou, no caso de que 
existan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións para a súa 
execución, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total 
non supera o 100% do seu importe.  
7.- Autorizase á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que 
o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión 
do presente acordo e o correspondente expediente. 
E non habendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión pola señor Presidente 
sendo as trece horas seis minutos redactándose a presente acta de todo que, eu 
Secretario dou fe. 


