
 

NUM. 12/2016

ACTA DA SESION ORDINARIA DE PLENO DE DATA 24 DE NOVEMBRO DE 
2016  

En Soutomaior, a 24 de novembro de 2016, sendo as trece horas e previa 
convocatoria  ó efecto,  reuníronse no Salón de Sesións da Casa Consistorial 
baixo a Presidencia de D. Agustín Reguera Ocampo, os/as Concelleiros/as D. 
Ramón Angel Fernández Garrido, D.ª M.ª Dolores Cernadas García, D.ª Cristina 
González Piedras, D.ª Noelia Ocampo González, D.ª Fátima Vidal  Gómez, D. 
Manuel Antonio Lourenzo Sobral,  D. Alejandro Pazos Míguez, D.ª M.ª Rosario 
Bouzón Martínez, Dª María Menduiña Durán, D.ª Olalla Obelleiro Hermida e D.ª 
Verónica  Montero  Pérez  e  coa  asistencia  da  Secretaria-Interventora,  D.ª 
Margarita Mariño Pérez, para celebrar sesión ordinaria do Pleno da Corporación 
Municipal en primeira convocatoria.

 A Sra. Ocampo González entrou na sesión sendo as 13:12 horas durante o 
transcurso do punto 2º da Orde do Día.
A Sra. Mª Rosario Bouzón Martínez abandona a sesión sendo as 14:30 horas.

Ausente: D. Jesús Antonio Vidal Lage.

Aberta a sesión pública polo Sr. Alcalde, adoptáronse os seguintes acordos:

1º.-APROBACION ACTA ANTERIOR, NUM. 11/16
Polo Sr.Alcalde, e de conformidade co sinalado no art. 91 do ROF, pregúntase 

ós/ás asistentes se teñen algunha matización ou aclaración que facer á acta da 
sesión anterior, núm. 11/16, de data 29 de setembro de 2016.

O Sr. Lourenzo Sobral manifesta que considera que hai un erro o unha mala 
interpretacion na acta anterior, porque cando se fala na Pregunta num. 8 da 
Escola  Oficial  de  idiomas,  di  “O Sr.  Lourenzo Sobral  di  que  habería  que  ir 
escalafón  por  escalafón  incluso  ata  o  concelleiro”  e  debe  decir  “...ata  o 
conselleiro”.

Pola Secretaria informase que debe  tratarse dun erro e que se correxirá.
A devandita acta é aprobada con sete votos a favor (dos seis membros 

presentes do grupo politico do PP e da membro do grupo mixto)  e cinco 
abstencións (dos membros do grupo politico do BNG).

2º.- MOCIÓN BNG PARA A PROMOCIÓN DO SECTOR VITIVINÍCOLA DE 
SOUTOMAIOR
Dáse lectura ó Dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior e Persoal 
que di:

“Dáse lectura á Moción presentada polo BNG que di:

A nosa terra na que o sector vitivinícola tivo sempre unha importancia 
capital. Ao longo de décadas o cultivo e elaboración do albariño constituíu un 
activo fundamental na agricultura do noso concello. 

Tanto  é  así,  que  o  albariño  de  Soutomaior  foi  adquirindo  entidade 
propia e unha propiedade de seu que o converten nun produto de inmensas 
potencialidade tanto no mercado galego como nos internacionais. 

 



 

Hoxe por hoxe, o sector do viño está experimentando unha auténtica 
revolución. Cada vez máis, o sector modernízase e actualízase para atopar 
ocos nun mercado que se movo a velocidades vertixinosas e que, día a día, 
incremente a súa competitividade.

Neste contexto é importante destacar que dende hai xa algúns anos, a 
procura de matices propios nos viños está a ser un valor engadido á calidade 
dos  mesmos.  Cada  día  máis,  búscanse  producións  pequenas  de  altísima 
calidade.  Producións nas que os viños que posúen un carácter  diferencial 
marcan a diferenza nuns mercados no que estas pequenas producións que 
compiten en calidade teñen grandísimas posibilidades. 

A  situación  do  albariño  de  Soutomaior  encaixa  á  perfección  nestas 
demandas do mercado. A quinta subzona da DO Rías Baixas (cuarta segundo 
a orde de aparición) constitúe unha realidade vitivinícola propia, cun carácter 
de noso que cada día máis cotiza á alza. As empresas son coñecedoras deste 
realidade e por iso as nosas adegas están a producir uns viños excelentes 
con capacidade para competir en calquera cata internacional cos mellores 
viños do mundo. 

Por iso é importante que dende as institucións sexamos quen de facer 
unha lectura adecuada da situación que está a vivir o sector. Unha lectura 
que pase por un apoio sólido aos nosos colleiteiros e que se concrete en 
visibilidade, promoción e publicidade a un sector que proporciona emprego e 
ingresos a moitas familias do noso concello. 

En consecuencia, a promoción dende as institucións do noso albariño e 
das nosas adegas traerá por si mesmo beneficios para o noso concello, xa 
que potenciando a marca Albariño de Soutomaior estaremos potenciando o 
turismo, a hostalaría e, en definitiva, a economía municipal.

Así pois, entendemos que é importante que existan uns días no ano no 
que  se  potencie  e  se  dea  a  coñecer  ao  mundo  un  sector  produtivo  tan 
importante para a nosa economía local como o do viño. Unhas xornadas nas 
que os principais prescriptores do sector se atopen arredor do albariño de 
Soutomaior e para que as nosas bodegas, e todos os axentes que participan 
da  viticultura  de  Soutomaior,  poidan  interactuar  e  acadar  a  presenza 
mediática e a promoción que o seu traballo e os seu produtos merecen. 

Unhas xornadas que sirvan tamén para prestixiar e promocionar tanto 
a  investigación,  como  a  innovación  e  as  novas  creacións  nos  viños  de 
Soutomaior

Polos motivos expostos, o grupo municipal do BNG propón ao pleno do 
Concello de Soutomaior acadar o seguinte ACORDO:

 Que este  concello  organice unhas  Xornadas de promoción do 
Albariño  de  Soutomaior.  Unhas  xornadas  ambiciosas  que 
permitan a promoción e reivindicación do noso viño e das nosas 
adegas.

 Que  na  comisión  desa  festa,  así  como  na  súa  organización, 
participen  ademais  do  goberno  local  e  dos  grupos  con 
representación  municipal,  os/as  adegueiros/as  e  as  persoas 
relacionas co sector.

 Que o goberno local informe á corporación de cada paso que se 
dá para acadar este obxectivo.

 



 

A Comisión propón ó Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:
Aprobar  a Moción presentada nos seus propios termos.”

DEBATE
O Sr. Lourenzo Sobral explica a Moción e di que pode ser compartida 

por  todos  os  grupos.  Se  trata  dunha  iniciativa  consensuada  con 
representantes  do  sector.  Proponsen  medidas  para  potenciar  o  sector  do 
albariño en Soutomaior. É un sector que se adapta as demandas actuais do 
mercado, de producción pequena. O viño de Soutomaior podería ter moita 
máis  presenza  da  que  ten,  por  as  súas  características,  etc.  Di  que  é 
responsabilidade das institucións darlle un pulo a este sector.

O  Sr.  Alcalde di  que  comparten  que  é  un  sector  importante  en 
Soutomaior. Pero tamén lle gustaría dicir dúas cousas: 1º.- No ano 1995 se 
entrevistou con Fraga para incluirlo na Denominación de Orixe Rías Baixas e 
no ano  1996 se incluiu como subzona. Posteriormente solo se incluiu no ano 
2000 a Ribeira Ulla. 2º.- Este ano asinouse un Convenio coa “Asociación Ruta 
do  Viño  Rías  Baixas”  e  entrou  Soutomaior  nesta  ruta,  demandado  polo 
bodegueiros. As bodegas do Concello están sempre invitadas a participar nas 
actividades do Concello, como na Festa da Ostra. 

Entra a Sra. Ocampo González sendo as 13:12 horas.
Da man dos adegueiros e coa colaboración de todos se irá tratando de 

potenciar.
A  Sra.  Montero Pérez di  que  vai  votar  a  favor  e  cree  que  se debe 

potenciar moito máis o albariño de Soutomaior, como se potencian as ostras 
de Arcade.

O Sr. Lourenzo Sobral di que entenden que deber ser un proxecto moi 
ambicioso no que se inclúan todas as persoas, institucións, etc...(blogueiros, 
adegueiros, etc..)

VOTACIÓN
Por unanimidade dos doce membros presentes da Corporación, o Pleno do 
Concello adopta o seguinte acordo:

Aprobar a Moción presentada nos seus propios termos.

3º.- MOCIÓN  BNG  DE  APOIO  ÁS  RECLAMACIÓNS  DOS 
TRABALLADORES DO MAR
Dáse lectura ó Dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior e Persoal 
que di:

“Dáse lectura á Moción presentada polo BNG que di:

O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG)  presenta a 
seguinte  Moción  de  apoio  ás  reclamacións  dos  traballadores  do  mar  que 
desenvolven a súa actividade na pesca de altura e gran altura afectados pola 
decisión inxusta do Goberno español de minorar os coeficientes redutores da 
idade de xubilación.

Exposición de motivos

O Real Decreto 1311/2007, de 5 de outubro establecía novos criterios 
para determinar a pensión de xubilación do Réxime Especial da Seguridade 
Social dos Traballadores do Mar, dun modelo instaurado nos anos 70 para a 

 



 

Mariña Mercante que se baseaba en aplicar un coeficiente redutor na idade 
de xubilación en función da zona que navegase o barco. Zonas que viñan 
reguladas a través dunha Ordenanza de Traballo da Mariña Mercante do 20 
de maio de 1969.

Este  vello  modelo,  completamente  desfasado,  tivo  que  ir 
modificándose para actualizar os coeficientes redutores aplicábeis á pesca, 
incluíndose novas actividades que estaban excluídas como o marisqueiro, os 
percebeiros, bateeiros, etc. Este criterio caduco foi substituído por un novo 
baseado no tipo de buque, sen chegar aínda ao fondo da cuestión: o dereito a 
reducir a idade mínima de xubilación naquelas actividades profesionais de 
natureza penosa, tóxica, perigosa e insalubre nas que se acusen elevados 
índices  de  morbilidade  ou  sinistralidade,  así  como aquelas  que  impliquen 
unha continua separación familiar e alonxamento do fogar. 

Aínda así, con esta nova normativa até finais do 2015, a frota galega 
que faena en augas internacionais (cefalopodeiros, palangreiros, arrastreiros, 
etc)  estaban  considerados  “conxeladores”  polo  que  se  lles  aplicaba  o 
coeficientes máximo de 0,40. Isto é, que con 25 anos enrolado un tripulante 
tería dereito a se xubilar aos 55 anos. 

O  pasado  ano,  o  Goberno  español  (Dirección  da  Mariña  Mercante, 
dependente  do  Ministerio  de  Fomento),  a  través  dunha  orde  interna, 
modificou a  aplicación deste  coeficientes,  de xeito  que agora  unicamente 
considera  buques  “conxeladores”  aquelas  embarcacións  que  teña  unha 
eslora de máis de 70 m e capacidade superior ás 1.000 TRB. O resto, dadas 
as súas menores dimensións, pasan a ser considerados buques “fresqueiros” 
sen teren en conta nin a actividade, nin a zona de pesca, nin as condicións de 
vida  a  bordo,  aplicándoselles  unha  rebaixa  no  coeficiente  de  0,40  ao 
0,25-0,35,  o  que  evidencia  unha  absoluto  miopía  por  parte  deste 
departamento  de  “secano”,  pois  a  nosa  flota  faena  no  Índico,  Pacífico, 
Atlántico Sur, Atlántico Norte e Ártico. 

Esta medida afecta basicamente á Galiza, primeira potencia pesqueira 
do  Estado,  e  cun  tipo  de  frota  que  é,  “curiosamente”,  a  que  resulta 
penalizada.  Con  esta  medida  vense  afectados  os  traballadores  da  frota 
palangreira,  a  frota  cefalopodeira  e  o  resta  da  frota  arrastreira  que  non 
alcance as novas condicións establecidas por Madrid con independencia de 
que pesque nas Malvinas,  en NAFO ou en calquera outro mar do mundo. 
Prexudícase así a milleiros de mariñeiros galegos que verían aumentada a 
súa vida laboral e sufrirían unha graves discriminación a respecto daqueles 
buques  que  cumpran  as  condicións  de  tamaño:  atuneiros  e  algúns 
arrastreiros de fondo, que verán como desenvolvendo a mesma actividade, 
no  mesmo  caladoiro  e  en  peores  condicións  de  habitabilidade,  verán 
diminuídos  os  seus  dereitos  de  xubilación  polo  tamaño  do  barco.  Esta 
decisión do Goberno español resulta inasumíbel e surrealista para os tempos 
que corren. 

Por iso, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal, a adopción 
do seguinteACORDO

1º.- Manifestar o apoio deste Concello ás tripulación embarcadas en 
buques que faenan en augas internacionais, e reclamar do Goberno 
español e do Ministerio de Fomento a retirada da orde interna da 

 



 

Dirección  da  Mariña  Mercante  de  modificación  dos  coeficientes 
redutores para os conxeladores. 

2º.- Revisar de oficio todas as pensións que se resolveron co actual 
procedemento para impedir  a  discriminación a respecto dos que 
historicamente se lle recoñeceu o 0,40. Restituír a legalidade e o 
sentido común.

3º.-  Solicitar  unha  revisión profunda  do caduco modelo  baseado na 
zona e o tamaño da embarcación para ir a un novo que incentive as 
condicións  reais  das  actividades  profesionais  da  pesca, 
recoñecendo aquelas  que  teñen maior  penosidade,  perigosidade, 
sexan insalubres e provoquen sinistralidade e altas morbilidades. 

4º.-  Solicitar  o  cese  do  Director  Xeral  da  Mariña  mercante  por 
incompetente e por  descoñecer  a realidade da pesca,  ao aplicar 
criterios discriminatorios que conculcan os dereitos fundamentais 
dos  traballadores  galegos.  Reprobar  á  titular  do  Ministerio  de 
Fomento por consentir este tropelía e non responder ás demandas 
levadas  a cabo polos  sindicatos e  a patronal  pesqueira  dende o 
2015.

5º.- Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente 
do  Goberno  español  e  grupos  parlamentares  do  Parlamento  de 
Galiza e Congreso dos Deputados.

A Comisión propón ó Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:
Aprobar  a Moción presentada nos seus propios termos.”

DEBATE
O Sr. Lourenzo Sobral explica a Moción.

O Sr.  Alcalde di  que  hai  tres  puntos  de  apoio  propiamente  dito  aos 
mariñeiros.  A  o  cuarto  é  pedir  o  cese.  Algunhas  destas  cousas  xa  están 
comprometidas ou a punto de cumprirse. Están dispostos a apoiar os tres 
puntos, pero non o cuarto.

O Sr. Lourenzo Sobral di que quere que quede claro que non é de recibo 
que unha ministra faga isto á flota galega.

A Sra. Montero Pérez di que está a favor.

O Sr. Alcalde di que a maioría destas cousas xa foron corrixidas. Cando o 
sector o puxo en coñecemento se corrixiron ou están a punto de corrixirse. 
Ten dúbidas de que isto sexa competencia do Ministerio de Fomento e non de 
Emprego.

VOTACIÓN APARTADOS 1º, 2º E 3º DO ACORDO
Por unanimidade dos doce membros presentes da Corporación, o Pleno 

do Concello adopta o seguinte acordo:
Aprobar os apartados 1º, 2º e 3º da Moción presentada nos seus 

propios termos.

VOTACIÓN APARTADO 4º DO ACORDO

 



 

Con seis votos en contra (dos seis membros presentes do grupo político 
do PP), seis votos a favor (dos cinco membros presentes do grupo político do 
BNG e da membro do GM), e visto o empate obtido na votación, o Sr. Alcalde 
(de acordo co artigo 124.d) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases 
do Réxime Local) fai uso do voto de calidade que é contrario á Moción, polo 
que o Pleno do Concello adopta o seguinte acordo:

Desestimar o apartado 4º da proposta da Moción presentada nos 
seus propios termos.

VOTACIÓN APARTADO 5º DO ACORDO
Por unanimidade dos doce membros presentes da Corporación, o Pleno do 
Concello adopta o seguinte acordo:

Aprobar o apartado 5º da Moción presentada nos seus propios 
termos.

4º.- MOCIÓN  BNG  “INICIATIVA  PARA  A  TRANSFORMACIÓN  EN  VÍA 
VERDE DA ANTIGA VÍA FÉRREA ENTRE ARCADE E PONTEVEDRA”.
Dáse  lectura  ó  Dictame  da  Comisión  Informativa  de  Obras,  Urbanismo, 
Servizos e Medio ambiente,  que di:

“Dáse lectura á Moción presentada polo BNG que di:

Actualmente, a antiga vía férrea entre Arcade, á altura da ponte sobre 
o río Verdugo, e a estación de Pontevedra deixou de ter uso para o transporte 
ferroviario de pasaxeiros e mercadorías. Concretamente, o treito entre Arcade 
e Figueirido comeza a presentar un estado de abandono e nalgúns puntos 
comeza a ser invadido pola maleza. 

A transformación desta antiga vía nunha senda verde para uso peonil e 
ciclista permitiría crear unha nova infraestrutura de aproximadamente 10 km, 
aproveitando o trazado da vía férrea agora en desuso. No caso de treito entre 
Arcade e Figueirido, o aproveitamento do antigo trazado sería dado xa que 
discorre completamente separado do novo trazado do TAV. No caso do treito 
Figueirido-Pontevedra caben dúas opcións: transformar en vía verde a antiga 
vía férrea, ou aproveitalas as vías de servizo paralelas ao trazado do Tren de 
Alta Velocidade.

Conseguiríase  así  unha  nova  infraestrutura  con  grandes 
potencialidades para:

 A  mobilidade  ciclista  entre  Arcade  e  Pontevedra,  como  alternativa 
segura, saudábel e sustentábel á do tráfico a motor; co desdobramento 
da  Avda.  de  Vigo  permitiría  chegar  desde  Arcade  até  o  parque  de 
Campolongo nun percorrido duns 10 km. 

 O uso recreativo pola posibilidade de conectar cunha senda peonil á 
cidade de Pontevedra, o ENIL do río dos Gafos-Tomeza, as salinas de 
Vilaboa,  a  illa  da  Insuiña,  Ponte  Sampaio  e  o  paseo  marítimo  de 
Arcade. 

 O uso turístico dunha vía  verde de 10 km cun trazado paralelo  ao 
camiño portugués a Compostela e que segue en grande parte do seu 
percorrido a traza da Vía Romana XIX.

 



 

A  transformación da  vía  férrea  en  vía  verde  tería  un  custo  no  moi 
elevado e un impacto moi positivo para a mobilidade e para a promoción 
turística da comarca, pola beleza e interese dos espazos culturais e naturais 
que atravesa e cos que sería necesario conectala:

1. ENIL do ría dos Gafos-Tomeza,

2. Vía Romana XIX e Camiño Portugués, 

3. Salinas de Vilaboa e CEPA da Enseada de San Simón,

4. Illa da Insuiña ou de Medal en Ponte Sampaio e Ponte medieval  de 
Ponte Sampaio, 

5. Pontes  do  Ferrocarril  entre  Arcade  e  Ponte  Sampaio,  fábrica  da 
Pontesa, Illa do Castelo de Ponte Sampaio…

En  consecuencia,  o  grupo  municipal  do  BNG  presenta,  para  a 
aprobación polo Pleno da Corporación a seguinte ACORDO

Solicitar ao Ministerio de Fomento a reconversión en vía verde para uso 
peonil e ciclista dos treitos da antiga vía férrea entre Pontevedra e Arcade 
actualmente en desuso. 

A Comisión propón ó Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:

Aprobar a Moción presentada nos seus propios termos.”

DEBATE
A Sra. Menduiña Durán explica a Moción.
O  Sr.  Alcalde di  que  apoian  a  Moción,  tamén  apoiaron  outras  da 

Asociación Pedaladas, que pedían entre Pontevedra e Vigo.
O  Sr.  Lourenzo  Sobral di  que  son  varios  colectivos  que  están 

demandando isto. O único impedimento que hai é que o goberno do estado, 
ADIF, desbloquee a situación.

VOTACIÓN 
Por unanimidade dos doce membros presentes da Corporación, o Pleno do 
Concello adopta o seguinte acordo:

Aprobar a Moción presentada nos seus propios termos.

5º.- MOCIÓN BNG PARA SOLICITAR MEDIDAS DE HUMANIZACIÓN E 
SEGURIDADE VIARIA NA NACIONAL 550 AO SEU PASO POR ARCADE.
Dáse  lectura  ó  Dictame  da  Comisión  Informativa  de  Obras,  Urbanismo, 
Servizos e Medio ambiente,  que di:

“Dáse lectura á Moción presentada polo BNG que di:

A Estrada Nacional 550 atravesa o noso concello por un núcleo urbano 
cunha  importante  densidade  de  poboación.  Esta  situación,  fai  que  sexan 
demasiados xa os accidentes que se producen nun tramo que hoxe constitúe 
un punto moi perigoso tanto para a veciñanza como para a circulación. 

Hai varios anos que o BNG ven denunciando esta situación. Mais as 
actuacións neste tramo sinxelamente non chegan e mesmo vemos cada día 
como a integridade da nosa veciñanza vese ameazada. 

 



 

Tanto a xestión como o estado da nacional 550 ao seu paso polo noso 
concello supón un problema importante para veciñanza.  Un problema que 
esixe  un  estudo  serio  e  rigoroso  que  vaia  acompañado  dunha  actuación 
inmediata  que  solucione  dunha  vez  por  todas  as  eivas  que  existen  nese 
tramo.  Eivas  como beirarrúas  nas  que  non  pasa  unha  persoa  pola  outra, 
velocidades inadecuadas de vehículos pesados (que supoñen un perigo moi 
serio para a veciñanza) pasos de peóns moi transitados (mesmo atravesados 
polo camiño de Santiago) cuxa sinalización e iluminación son tan deficientes 
como perigosas. 

A Nacional 550 supón unha fenda no noso concello que esixe dunha 
actuación  inmediata  por  parte  das  autoridades  competentes.  Queremos 
lembrar neste pleno que non hai mes no que no se produza un accidente, e 
que ademais desta perigosísima rutina tivemos que lamentar xa nese punto o 
falecemento de veciñ@s.

Hoxe, esta estrada nacional divide o noso concello, e cada día son máis 
as necesidades de cruzar dun lado a outro co perigo que isto implica. Chama 
especialmente a atención a ausencia de medidas de seguridade tales como 
pasos de peón á altura da entrada Norte de Arcade (despois das pontes). 
Trátase  dunha  zona  onde  hai  unha  importante  actividade  hostaleira  e 
comercial , ademais de varios accesos ao paseo marítimo. 

O feito de instalar pasos de peóns e medidas encamiñadas a mellorar a 
seguridade  viaria  nesta  altura,  facilitaría  o  tránsito  dun  lado  a  outro  da 
veciñanza e dos clientes dos negocias, así como a mellora das condicións de 
aparcamento nunha zona na que hai  unha importante oferta do comercio 
local.

Por  todo  o  exposto  o  pleno  do  Concello  de  Soutomaior  adopta  o 
seguinte ACORDO:

1º Instar  ao Ministerio  de Fomento para a creación de pasos de 
peóns e as medidas de seguridade viaria  necesarias á altura da 
entrada norte de Arcade, despois da Ponte de Ferro. Os pasos de 
peóns, como é preceptivo, deben instalarse ao abeiro dun informe 
técnico  no  que  se  avalíen  todas  as  necesidade  e  recursos  para 
facelos posíbeis así como a incorporación de todas as medidas de 
seguridade  complementarias  que  se  precisen  (semáforos, 
sinalizacións, etc.)

2º Que se esixa ao Ministerio de Fomento a adopción dunha vez por 
todas, das medidas de seguridade necesarias na N550 ao seu paso 
por Arcade, por se tratar dunha zona moi perigosa que supón un 
perigo diario para a nosa veciñanza e onde temos que lamentar 
frecuentes accidentes, algún deles con vítimas mortais.

3º  Que o  goberno local  informe de  oficio a  esta  corporación de 
todas e cada unha das actuacións que se levan adiante para acadar 
estes obxectivos. 

A Comisión propón ó Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:

Aprobar a Moción presentada nos seus propios termos.”

VOTACIÓN
O Sr. Pazos Míguez explica a Moción.

 



 

O Sr. Alcalde di que se teñen feitas polo Concello algunhas cousas para 
mellorar a seguridade. Non é suficiente. Non é facil xestionar con Fomento. 
Van a apoiar todo o que se poida apoiar neste sentido. Se están dando pasos 
aínda que sexan curtos. Se mellorou a iluminación. Enviarase a Moción ao 
Ministerio para que sepan que están todos os grupos a favor.

O  Sr.  Lourenzo  Sobral di  que  a  execución  das  demandas  debe 
executarse  polas  institucións.  Si  hai  problemas  con  Fomento  para  facer 
xestións, os veciños deberían sabelo. Que máis ten que pasar para que o 
Ministerio de Fomento tome medidas?. Si o que se fixo ata agora non deu 
resultados haberá que modificar a estratexia.

VOTACIÓN 
Por unanimidade dos doce membros presentes da Corporación, o Pleno do 
Concello adopta o seguinte acordo:

Aprobar a Moción presentada nos seus propios termos.

6º.- MOCIÓN DO BNG SOBRE A TRANSFERENCIA DA AP9
Dáse  lectura  ó  Dictame  da  Comisión  Informativa  de  Obras,  Urbanismo, 
Servizos e Medio ambiente, que di:

“Dáse lectura á Moción presentada polo BNG que di:

A AP-9 é unha autoestrada que abrangue unha parte moi importante 
do territorio  galego,  ao conectar  toda a franxa atlántica  e catro das sete 
cidades galega. Malia o seu carácter vertebrador, a AP-9 continúa a depender 
do Goberno Central,  que mantén unha peaxes desorbitadas que limitan o 
acceso  a  esta  vía  ás  persoas  con  menos  recursos,  e  lastran  o 
desenvolvemento  de  sectores  económicos  galegos.  As  competencias  e  a 
xestión desta autoestrada por parte do Estado é motivo de controversia, non 
só polas abusivas peaxes, senón tamén polo deterioro e servizo deficiente 
que presta a concesionaria, coa complicidade do Goberno central. 

O Parlamento de Galiza, ao final de IX Lexislatura, por unanimidade de 
todas as forzas políticas con representación, aprobou a “Proposición de Lei 
Orgánica  de  transferencia  da  titularidade  e  competencias  da  AP-9  á 
Comunidade  Autónoma  de  Galiza”,  que  foi  remitida  ao  Congreso  dos 
Deputados para a súa tramitación e aprobación final. 

O  día  14  de  outubro  de  2016,  o  Goberno  central  comunicaba  a 
desconformidade  coa  súa  tramitación  nas  Cortes  Xerais,  en  base  a  un 
suposto incremento de créditos orzamentarios. Con independencia de que as 
contas  feitas  polo  Ministerio  de  Fomento  son  absurdas,  ao  fundarse  nos 
ingresos brutos das peaxes nun ano determinado (co que no caso de que as 
galegas e galegos decidísemos durante un ano non usar dita infraestrutura e 
reducir ao mínimo os ingresos de peaxes xa nos sairía case gratis o rescate), 
constitúe  un  agravio  comparativo  e  unha  discriminación  parapetarse  nun 
suposto incremento orzamentario para vetar o debate sobre a transferencia 
de AP-9 a Galiza e poder abaratar o seu custe para as usuarias e usuarios, 
cando se está a falar de achegar cantidades multimillonarias de diñeiro de 
orzamento público para rescatar autoestradas quebradas en Madrid, e que 
non redundarán precisamente nun beneficio das persoas que as usan, senón 
que irán directamente para compensar ás construtoras e á banca que tamén 
impulsaron esa ruinosa construción de vías de alta capacidade. 

 



 

Os grupos políticos desta corporación, debemos reafirmar e apoiar a 
iniciativa aprobada no Parlamento de Galiza que ten como finalidade superar 
un marco competencial onde Galiza nin decide nin opina sobre a xestión da 
vía de alta capacidade máis importante do punto de vista social e económico 
do país, e aspira a que desde Galiza se tome o control desa autoestrada, para 
rematar coas deficiencias na súa xestión, as tarifas abusivas e mesmo que 
sexa empregada como obxecto especulativo por parte de grandes fondes de 
investimento dados os altos beneficios que xera, a custa do peto de sufridos 
usuarios e usuarias, co modelo de xestión que ten a administración central da 
AP-9.

Con esta moción pretendemos que a Corporación de Soutomaior tamén 
se  sume  ao  consenso  político  acadado  no  Parlamento  de  Galiza  e  apoie 
expresamente  a  defensa  da  iniciativa  lexislativa  para  reclamar  a 
transferencia  da  titularidade  e  competencias  da  AP-9  á  Comunidade 
Autónoma de Galiza, nos termos aprobados polo Parlamento de Galiza. 

Ademais, para expresar o rexeitamento a que unilateralmente e sen 
xustificación,  dun xeito totalmente arbitrario e despectivo cara a principal 
institución representativa de Galiza, mesmo se impoña un veto ao seu debate 
e tramitación nas Cortes Xerais. Polo tanto, tamén estamos a reclamar que se 
garanta un elemental dereito democrático por parte do Goberno central, a 
que  unha  iniciativa  de  tanta  importancia  para  Galiza  sexa  debatida  e 
sometida a consideración do Congreso e do Senado, non simplemente a ser 
arquivada sen ter a oportunidade de a poder facer valer. 

Por todo iso, o Pleno da Corporación Municipal de Soutomaior ACORDA

1. Instar  ao  Goberno  central  e  ao  Ministerio  de  Fomento  a  retirar  a 
desconformidade coa tramitación da “Proposición da Lei Orgánica de 
transferencia de titularidade e competencias da AP-9 á Comunidade 
Autónoma de Galiza”,  aprobada por  unanimidade do Parlamento de 
Galiza. 

2. Instar a todos os grupos políticos con representación nas Cortes Xerais 
a axilizar a súa tramitación e aprobala nos termos consensuados no 
Parlamento de Galiza.

3. Rexeitar o rescate multimillonario con fondos públicos de autoestradas 
co único fin de salvar á Banca e as construtoras que as xestionan, e 
instar  a  que  os  recursos  públicos  se  destinen  prioritariamente  ao 
rescate de autoestradas en beneficio das usuarias e usuarios finais, 
para rematar coas peaxes abusivas da AP-9.

4. Trasladar  este  acordo  aos  grupos  políticos  con  representación  no 
Parlamento de Galiza e nas Cortes Xerais, ademais do Goberno Central 
e a Presidenta do Congreso dos Deputados. 

A Comisión propón ó Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:

Aprobar a Moción presentada nos seus propios termos.”

DEBATE
A Sra. Obelleiro Hermida explica a Moción.
A Sra. Montero Pérez di que está a favor.

 



 

O Sr. Alcalde di que tamén lles gustaría que a Comunidade xestionase a 
AP 9 e que estivera libre de peaxe.

VOTACIÓN 
Por unanimidade dos doce membros presentes da Corporación, o Pleno do 
Concello adopta o seguinte acordo:

Aprobar a Moción presentada nos seus propios termos.

7º.- MOCIÓN DO BNG PARA SOLICITAR BARREIRAS PROTECTORAS E 
MEDIDAS DE SEGURIDADE NA BAIXADA A COMBOA
Dáse  lectura  ó  Dictame  da  Comisión  Informativa  de   Obras,  Urbanismo, 
Servizos e Medio ambiente,  que di:

“Dáse lectura á Moción presentada polo BNG que di:

A estrada de Comboa é un vial moi transitado no noso concello xa 
que  é  o  camiño  empregado  polo  veciños  que  viven  en  Vela,  na  propia 
Comboa ademais de ser empregado polas persoas que van ao río, a ver a 
ponte romana ou que empregan ese vial para acceder a Ponte Caldelas e 
Ponte Sampaio. 

Ademais, trátase dunha estrada na que existen negocios hostaleiros e 
mesmo unha  casa  do pobo,  o  que  incrementa  a  densidade  de  tráfico.  O 
problema é que nunha das marxes hai  un terraplén de varios metros sen 
ningunha  medida  de  seguridade,  o  que  supón un  perigo  evidente  para  a 
veciñanza que circula nos seus vehículos. A isto hai que engadir que é unha 
zona na que é habitual a presenza de grava, follasca e, no inverno, xeada, o 
que fai que os perigos para os condutores se multipliquen exponencialmente. 

Entendemos  que  como  administración  e  como  representantes  da 
veciñanza debemos entender como prioritario velar pola seguridade da nosa 
veciñanza polo que o grupo municipal do BNG propón ao Pleno o seguinte 

ACORDO

1. Habilitar medidas de seguridade na baixada a Comboa que protexan 
aos  usuarios  do  vial  dos  perigos  que  supón o  terraplén que  existe 
nunha das marxes. 

2. As medidas empregadas (barreiras protectoras etc) deben cumprir coa 
normativa existente (sobre todo no tocante aos perigos que supoñen 
para os motoristas) e ir acompañadas do informe técnico preceptivo no 
que se fagan constar todas as medidas complementarias que sexan 
necesarias. 

A Comisión propón ó Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:

Aprobar a Moción presentada nos seus propios termos.”

DEBATE
O Sr. Pazos Míguez explica a Moción.
O Sr. Alcalde di que para eles o primordial sempre foi a seguridade dos 

peóns e empezaron facendo ahi  beirarrúas,  cambiaron muros,  se puxeron 
luces. Faltan por poñer os quitamedos do que eles falan. Se fará un proxecto 
de seguridade viaria máis amplo que colocar as barreiras. Apoian a Moción. 
Se refire a máis lugares.

 



 

VOTACIÓN 
Por unanimidade dos doce membros presentes da Corporación, o Pleno do 
Concello adopta o seguinte acordo:

Aprobar a Moción presentada nos seus propios termos.

8º.- MOCIÓN  BNG  EN  DEFENSA  DA  SANIDADE  PÚBLICA  NO  NOSO 
CONCELLO
Dáse  lectura  ó  Dictame  da  Comisión  Informativa  de  Igualdade,  Benestar 
Social, Ensino e Sanidade, que di:

“Dáse lectura da Moción presentada polo BNG que di:

A  situación  da  sanidade  pública  no  noso  concello  precisa  medidas 
urxentes que permitan unha mellora no servizo de atención as nosas veciñas 
e veciños.

Vimos de ver nas últimas semanas como, unha vez máis,  ducias de 
nen@s do noso concello tiveron que desprazarse a outros centro de saúde 
para  seren atendidos  por  un pediatra.  O motivo  deste  realidade  é  que  o 
Partido  Popular  decidiu  non  cubrir  nin  as  baixas,  nin  as  vacacións  dos 
facultativos do centro de saúde de Arcade. 

Dende o  BNG consideramos que  esta  realidade  é  intolerábel,  como 
intolerábel foi a actitude do goberno local a este respecto, que non tomou nin 
unha  soa  medida  para  defender  á  veciñanza  ata  que  o  BNG  denunciou 
publicamente esta situación.

Cómpre adoptar solucións, e facelo con urxencia. Como representantes 
do pobo de Soutomaior, debémonos aos nosos veciños por riba de todo, e por 
iso  é  preciso  que  se  adopten  medidas  que  garantan  un  servizo  sanitario 
público e de calidade no noso concello.

Por iso, debemos ser conscientes de que ademais dos problemas que 
temos  na  atención  pediátrica,  hai  moitos  outros  problemas  na  sanidade 
pública  do  noso  concello  que  debemos  abordar  coa  maior  urxencia. 
Problemas como:

1º A necesidade de que se cubran as baixas e vacacións dos 
facultativos dos Centros de  Saúde do concello.  Non é  posible  unha 
atención  de  calidade  se  as  nosas  veciñas  e  veciños  teñen  que  padecer 
situacións  como  as  vividas  no  mes  de  outubro.  Unha  situación  que 
desafortunadamente, máis que excepción é norma e que xa se ten producido 
en varias ocasións tanto nos pediatras como nos médicos de cabeceira. 

2º  A  necesidade  urxente  dun  novo  médico  para  o  noso 
concello.  Na actualidade temos 2 médicos de familia en Arcade e un en 
Soutomaior. Esta realidade fai que a atención sanitaria no noso concello estea 
masificada e que os cupos dos nosos médicos sexan elevadísimos. Para nos 
facer unha idea, cómpre sinalar que as directrices europeas recomendan que 
debe haber  un médico  de familia  por  cada 1500 cartóns  sanitarios  como 
máximo. Pola súa banda, a Asociación Española de Médicos de Familia, ten en 
conta  criterios  propios  da  sanidade  e  poboación  no  estado  e  por  iso 
recomenda que haxa un médico de familia por cada 1200 pacientes. Estamos 
a falar de recomendacións máximas. 

 



 

Máis a situación no noso concello sobrepasa as recomendacións destas 
organizacións. O que acontece no noso concello é que temos tres médicos 
cos cupos ateigados. Segundo fontes do SERGAS temos un médico con 1550 
pacientes,  outro con 1570 e un terceiro con 1720. Estes datos desbordan 
todas as recomendacións e fan que a calidade da sanidade de Soutomaior se 
vexa afectada. 

Tamén  hai  que  engadir  que  todos  os  médicos  pasan  dos  1500 
pacientes,  e  isto  fai  que  non  se  poidan  adxudicar  novos  pacientes  se  a 
autorización  expresa  dos  facultativos.  O  SERGAS  adoita  resolver  esta 
situación  anómala,  adxudicando  novos  cartóns  sanitarios  ao  médico  con 
menos pacientes, o que implica que, a pesar de ter os cupos masificados, 
estes sigan medrando. 

Pero por se isto fose pouco, tamén compre destacar que tal e como 
indican fontes do propio SERGAS, o centro de saúde de Arcade é un centro no 
que existen unha alta demanda sanitaria.  O cal,  se  engadimos unha alta 
demanda a uns cupos masificados, o resultado non pode ser outro que unha 
merma da calidade da atención sanitaria. 

3º  A  necesidade  de  que  o  concello  devolva  as  prazas  de 
aparcamento que retirou aos persoal sanitario do centro de saúde de 
Arcade . O persoal do centro de saúde tiña no noso concello unhas prazas 
nas que podían aparcar os seus vehículos cando ían traballar. O grupo de 
goberno do PP, a raíz dunhas reformas nas beirarrúas, decidiu retirar este 
servizo  ao  persoal  sanitario  sen  darlle  unha  opción  alternativa.  Na 
actualidade o persoal do centro de saúde non ten prazas para aparcar os 
seus vehículos. Cómpre lembrar que cando o persoal sanitario ten que saír as 
urxencias empregan os seus propios vehículos e en ocasións o feito de ter 
que desprazarse uns minutos a buscar o coche pode ter consecuencias moi 
serias para a saúde dos nosos veciños. Por se isto fose pouco, a masificación 
do centro de saúde de Arcade fai que, en demasiadas ocasións, non sexa 
doado atopar prazas de aparcamento nas proximidades do centro de saúde o 
que obriga aos traballadores sanitarios a aparcar lonxe do centro de saúde, 
co que iso implica en perda de tempo e calidade do servizo.

4º  A  necesidade  de  facer  seguimento  por  parte  dos 
responsábeis municipais do estado das inmediacións do centro de 
saúde de Arcade. No centro de saúde de Arcade podemos atopar anomalías 
de tal gravidade como cables da luz ou do teléfono que penduran ao alcance 
da man dun neno na mesma entrada do centro sanitario. Unha situación que 
supón, ademais dunha imaxe moi pouco edificante para un centro de saúde 
do século XXI, un perigo para os pacientes. 

Por  todo o exposto:  o grupo municipal  do BNG propón ao pleno da 
corporación adoptar o seguinte ACORDO:

Esixir  ao SERGAS a inmediata incorporación dun novo médico para o 
Concello de Soutomaior a través, entre outras medidas, dunha carta ao 
Conselleiro/a  de  Sanidade  asinada  por  todos  os  membros  da 
corporación.
Habilitar  de  xeito  inmediato  novas  prazas  de  aparcamento  para  o 
persoal sanitario do centro de saúde de Arcade. As prazas deben estar 
situadas  de  maneira  que  garantan  unha  adecuada,  eficaz  e  rápida 
atención en caso de urxencias.

 



 

Arranxar os cables pendurados que se atopan no centro de saúde de 
Arcade e que supoñen un perigo potencial para a veciñanza.
ás instalacións aos tempos e ás necesidades dos veciños. 
Esixir  na  propia  misiva  que  se  lle  envíe  ao  conselleiro/a  o  cese  dos 
recortes  e  das  privatizacións  en  sanidade  así  como  a  cobertura  das 
baixas e vacacións dos profesionais sanitarios. 

A Comisión propón ó Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:
Aprobar  a Moción presentada nos seus propios termos.”

DEBATE
O Sr. Lourenzo Sobral explica a Moción e di que tamén foi consensuada 

con veciños, traballadores, etc.
A Sra. González Piedras di que en canto as prazas de aparcamentos, 

cando se fixeron as aceras se quitaron, pero hai unhas prazas marcadas con 
línea amarela para o persoal  do Centro.  Se lle  dixo que se tiñan algunha 
petición, etc. que se puxeran en contacto co Concello. Ninguén reinvindicou 
nada.  Poranse en contacto con eles por  se  teñen algo máis.  En canto os 
cables, houbo unhas obras e quedaron, non eran conscientes. Se van a retirar 
o  antes  posible.  Non  teñen  perigo.  Enviarán  a  Moción  ao  Conselleiro  de 
Sanidade para pedir máis médicos. Apoian a Moción.

O Sr. Alcalde di que a efectos de enviala carta ao Conselleiro, na carta 
sería mellor quitar o dos aparcamentos e o dos cables.

O Sr.  Lourenzo Sobral di  que tampouco parece que a Consellería lles 
preocupe moito o tema dos cupos ou da carencia de pediatra. Respecto ás 
prazas de aparcamento trasladan unha demanda que se fai. O sinal vertical 
que había agora xa non está. O que queren é que se solucione. Respecto ós 
cables se alegra de saber que non son perigosos. A cuestión máis importante 
é a do médico. Hai veciños de Soutomaior empadroados neste Concello que 
non son admitidos nos cupos porque están desbordados. Que non pase como 
en outras ocasión que quede a Moción na gaveta.

A  Sra.  Montero  Pérez di  que  con  respecto  aos  cupos,  ao  estar  sen 
médico  en  Arcade  os  pacientes  pasan  para  Romariz,  e  ahí  non  teñen as 
historias.  O  médico  de  aquí  plantexa  que  hai  que  facer  unha  nova 
infraestrutura única para Arcade e Soutomaior.

VOTACIÓN 
Por unanimidade dos doce membros presentes da Corporación, o Pleno do 
Concello adopta o seguinte acordo:

Aprobar a Moción presentada nos seus propios termos.

9º.- MOCIÓN BNG DE OPOSICIÓN Á LOMCE E ÁS SÚAS REVÁLIDAS
Dáse  lectura  ó  Dictame  da  Comisión  Informativa  de  Igualdade,  Benestar 
Social, Ensino e Sanidade, que di:

“Dáse lectura da Moción presentada polo BNG que di:
A aplicación da LOMCE consagra cuestións totalmente negativas para 

o sistema educativo por ser fondamente centralizadora, clasista e sexista, 
mercantilizar  a  educación e afondar  nun modelo  moito máis  autoritario  e 
antidemocrático. Cómpre lembrar que xa a súa elaboración foi sen diálogo 
social  e  sen  participación  da  comunidade  educativa,  das  asociacións  que 
representan os diferentes colectivos implicados e con grande oposición social 

 



 

e política. Ademais, a LOMCE representa un ataque frontal ás competencias 
das comunidades autónomas e supón unha involución inadmisíbel ao negar a 
realidade plurilingüe, pluricultural e plurinacional do Estado español e veta o 
dereito de ofrecer o seu propia modelo lingüístico. 

Para alén doutras consideracións, a inclusión a proba xeral en 3º e 6º 
de Primaria e as reválidas en 4º da ESO e en bacharelato, que son requisito 
imprescindíbel para conseguir os títulos correspondentes, pretenden pór as 
maiores trabas posíbeis para a continuación dos estudos. Obedecen, pois, a 
unha  concepción clasista  e  elitista  da educación e  contribúen a excluír  o 
alumnado  máis  desfavorecido  socialmente  do  dereito  á  educación  nun 
contexto  no  que  xa  as  progresivas  privatizacións  e  recortes  do  sistema 
público de ensino limitan os recursos para facer real o principio de igualdade 
de oportunidades. 

Ademais,  a  nivel  pedagóxico  as  reválidas  supoñen  unha  presión 
engadida  para  o  alumnado,  forzándoo  a  ser  avaliado  baixo  estándares 
uniformizados  sen  ter  en  conta  a  educación  como  proceso  e  o  contexto 
social, económico e persoal do alumando así como as súas capacidades e 
actitudes.  Tamén cómpre sinalar  como as probas avalían só determinadas 
áreas  de  coñecemento,  tendo  nunha  menor  consideración  outras 
competencias,  destrezas  e  habilidades  do  campo  artístico  e  musical. 
Ademais, o modelo centralista fai que sexa o Ministerio de Educación que fixe 
os  criterios,  limitando  os  contidos  específicos  do  marco  galego  que  son 
imprescindíbeis para a formación do alumnado no seu contexto. 

Así mesmo, condicionan a labor docente ao encamiñala á preparación 
das probas e cuestionan a avaliación continua e a opinión do equipo docente 
para  coñecer  as  carencias,  potencialidades,  habilidades  e  capacidades  do 
alumnado, así como dos medios, recursos e apoios necesarios para mellorar a 
aprendizaxe e o rendemento escolar. 

Por  todo isto,  a  lei  ten unha  clara pretensión de camiñar  cara  un 
sistema educativo competitivo, clasista e segregador que excluirá os sectores 
máis  desfavorecidos  da  educación  asentará  unha  estrutura  curricular  ao 
servizo do capitalismo.

Por  estes motivos,  o  grupo municipal  do BNG solicita  do Pleno da 
Corporación municipal a adopción do seguinte ACORDO

a. Instar  á  Xunta  de  Galiza  á  eliminación  das  reválidas, 
conscientes das nefastas e lesivas consecuencias que supoñen 
as  reválidas,  por  seren  un  obstáculo  para  facer  efectivo  o 
dereito  á  educación  universal,  galega,  laica,  coeducativa  e 
gratuíta. 

b. A esixencia de que a Xunta da Galiza solicite ao goberno do 
Estado a derrogación da LOMCE.

c. Instar á Xunta a defender as nosas competencias en materia 
de  ensino  para  fortalecer  un  ensino  público,  galego  e  de 
calidade  que  potencie  a  diversidade  lingüística  e  fomente  a 
lingua propia do noso país.

A Comisión propón ó Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:
Aprobar  a Moción presentada nos seus propios termos.”

DEBATE
A Sra. Obelleiro Hermida explica a Moción. 

 



 

A Sra. Vidal Gómez di que vanse abster debido a que esta Lei aínda está 
pendente da súa revisión e aínda non hai un texto definitivo, xa que como 
eles mesmo citaron na Comisión, xa o texto foi variando e, como saben, a 
semana pasado o Ministro de Educación explicou que o día 28 deste mes 
asinará un Decreto Lei polo que as reválidas da ESO e bacharelato perderán a 
súa validez. En tanto, non van debatir unha Lei que aínda non saben como 
vai finalizar e terán que esperar os avances que lle esperan.

O Sr.  Lourenzo Sobral di que hoxe, mentres se está defendendo esta 
Moción, hai un paro total en todos os Centros Secundarios de Pontevedra. No 
borrador  redactado  no  Ministerio  sí  se  contemplan  as  reválidas.  En  2º 
bacharelato, no mes de decembro, non se sabe qué probas vai haber. Terán 
que darlle resposta a todos o rapaces e rapazas de 2º que non saben todavía 
como van ser.

O Sr. Alcalde di que están por unha LOMCE consensuada que sexa o 
mellor para todos.

VOTACIÓN 

Con seis abstencións (dos seis membros do grupo político do PP), seis 
votos a favor (dos cinco membros presentes do grupo político do BNG e da 
membro do GM), o Pleno do Concello adopta o seguinte acordo:

Aprobar a Moción presentada nos seus propios termos.

10º.- MOCIÓN BNG A PROL DA AMPLIACIÓN DA ACREDITACIÓN POR 
VIOLENCIA MACHISTA, DA CREACIÓN DO ESTATUTO DO FEMINICIDIO E 
DA  TOMA  DE  MEDIDAS  CONTRAS  AS  CONSECUENCIAS  SOBRE  AS 
MULLERES DA DESIGUALDADE ECONÓMICA
Dáse  lectura  ó  Dictame  da  Comisión  Informativa  de  Igualdade,  Benestar 
Social, Ensino e Sanidade, que di:

“Dáse lectura da Moción presentada polo BNG que di:

Exposición de motivos

Visibilizar e erradicar a violencia machista en todas as súas formas e 
en  todos  os  ámbitos  é  un  dos  retos  máis  importantes  que  temos  como 
sociedade de cara ao futuro. Por iso, o feminismo e as políticas feministas son 
ferramentas  fundamentais  coas  que  debemos  traballar  sen  dar  nada  por 
conseguido en canto siga exercitándose a violencia contra as mulleres polo 
mero feito de ser mulleres. 

Nos  últimos  tempos,  fomos  avanzando  no  visibilización  dalgunhas 
violencias contra as mulleres grazas ao traballo mobilizador e concienciador 
dos diferentes movementos de mulleres. Porén, non é suficiente, temos que 
seguir  avanzando no rúa e  nas institucións e non podemos caer  na falsa 
imaxe de que porque sexa máis visíbel do que anos atrás ou haxa un marco 
legal  máis  amplo  é  suficiente.  Ademais,  é  clave  visibilizar  todo  tipo  de 
violencias, desde a máis extrema que pon en perigo a nosa saúde mental e 
física  até  outro  tipo  de  violencias  como  a  presión  estética,  a  violencia 
obstrética  e  tratos  inadecuados  no  marco  da  sanidade  até  a  violencia 
económica  que  sofren  as  mulleres  neste  contexto  de  emerxencia  social, 
ocupando  as  peores  taxas  de  desemprego  e  precarización,  padecendo  a 
desigualdade  salarial  e  ocupando  a  maioría  dos  traballos  non  asalariados 

 



 

consecuencia das situacións de dependencia familiar e da falta de recursos 
públicos. Para todas estas cuestións, as institucións poden e deben axudar a 
responder e a paliar as súas consecuencias. 

Queda moito por facer e a loita contra a violencia machista debe ser 
unha prioridade política para todos os espazos da actividade política e social.  
Por iso, tendo sido importantes a Lei Orgánica 1/2014, do 28 de decembro, de 
Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero e Lei 11/2007, do 
27 de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de 
xénero, despois de anos de aplicación, son insuficientes en moitos casos por 
limitación de recursos e orzamentos. Por iso, cómpre avanzar e mellorar os 
marcos legais e realizar un labor preventivo e educativo maior. 

Ante a gravidade do problema consideramos fundamental a inclusión 
do Feminicidio como forma de terror propia que sofren as mulleres e que 
serva  de  base  para  a  elaboración dun  Estatuto  de  vítima de  Feminicidio. 
Doutra banda,  a resposta fundamentalmente penal  diante deste problema 
tense demostrado como insuficiente, polo que é preciso avanzar no apoio 
económico,  psicolóxico  e  social  así  como  na  prevención.  Corresponde  á 
Administración  local,  por  ser  a  institución  máis  próxima  á  veciñanza 
converterse nunha referencia para o combate deste problema e presionar 
para que se avance no recoñecemento das realidades de violencia machista 
e na súa prevención. 

Por  estes  motivos,  o  grupo  municipal  do  BNG solicita  do  Plena  da 
Corporación Municipal a adopción do seguinte ACORDO

1. Instar  á  Xunta  de  Galiza  a  trasladar  ao  goberno  do  Estado  a 
necesidade de modificar a Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, 
de Medidas de Protección Integral  contra  a  Violencia  de Xénero, 
introducindo  o  termo  Feminicidio  e  iniciar  os  traballos  para 
desenvolver o Estatuto de Vítima de Feminicidio.
Introducir,  así  mesmo,  na  citada  modificación  a  acreditación  da 
situación de violencia machista, recollendo certificación da orde de 
protección ou da medida cautelar,  ou documento acreditativo da 
propia  orde  da  protección  ou  da  medida  cautelar;  sentenza  de 
calquera orde xurisdicional que declare que a muller sufriu violencia 
en  calquera  das  modalidades  definidas  nesta  lei.  Tamén  a 
certificación  ou  informe  dos  servizos  sanitarios  e/ou  sanitarios  e 
certificación  dos  servizos  de  acollida  da  Xunta  de  Galiza  ou  do 
concello. Informe da Inspección de Traballo e da Seguridade Social e 
calquera outra que se estableza regulamentariamente. 
Así  mesmo,  a  iniciar  os  traballos  para  modificar  a  Lei  galega 
11/2007, para a prevención e tratamento integral da violencia de 
xénero para incorporar a regulación do Feminicidio e o estatuto de 
protección das vítimas do feminicidio. 
Finalmente,  instar  á  Xunta  de  Galiza  a  mellorar  os  servizos  de 
atención psicolóxica, información, inserción laboral recollidos na Lei 
galega 11/2007, do 27 de xullo,  para a prevención e tratamento 
integral  da  violencia  de xénero  e  garantir  que  o  servizo  016 de 
atención as mulleres estará operativo e con medios reais durante 
todos os días do ano as 24 horas do día. 

 



 

2. Instar á Xunta a promover, en diálogo coas organizacións sociais, 
medidas para contrarrestar a violencia económica sobre as mulleres 
e  á  rescisión  dos  contratos  da  Xunta  coas  empresas  que  non 
cumpran a igualdade salarial e laboral entre homes e mulleres. 

3. Trasladar  este acordo ao presidente da Xunta de Galiza e ao do 
Goberno do Estado. 

A Comisión propón ó Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:
Aprobar  a Moción presentada nos seus propios termos.”

DEBATE
A Sra. Menduiña Durán  explica a Moción.
A Sra. Mª Rosario Bouzón Martínez abandona a sesión sendo as 14:30 

horas.
A Sra. González Piedras di  que todos os esforzos que se poñan para 

loitar contra esta lacra son poucos.

VOTACIÓN 
Por unanimidade dos once membros presentes da Corporación, o Pleno do 
Concello adopta o seguinte acordo:

Aprobar a Moción presentada nos seus propios termos.

11º.-  DACIÓN  CONTA  SEGUIMENTO  DO  ORZAMENTO  2016,  3º 
TRIMESTRE
Se da conta do informe, emitido pola Secretaria-Interventora Adxunta:

INFORME  SOBRE  O  CUMPRIMENTO  DO  OBXECTIVO  DE  ESTABILIDADE 
ORZAMENTARIA E LIMITE DE DÉBEDA NO PROXECTO DO ORZAMENTO XERAL 
DO  CONCELLO  DE  SOUTOMAIOR  CORRESPONDENTE  Ó  3º  TRIMESTRE 
EXERCICIO 2016

Normativa reguladora do principio de estabilidade orzamentaria no sector 
público  local,  de  cálculo  da  regra  de  gasto  e  das  obrigas  de 
subministración de información.

 



 

 Regulamento 2223/1996 do Consello da Unión Europea, de 25 de xuño de 
1996, relativo ao Sistema Europero de Contas Nacionais e Rexionais (SEC 95)

 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, (TRLRHL) que aproba o texto 
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais en relación ao principio de 
Estabilidade Orzamentaria

 Lei  Orgánica  2/2012,  do  27  de  abril,  de  Estabilidade  Orzamentaria  e 
Sostibilidade Financeira (LOEPSF).

 Real  Decreto  1463/2007,  do  2  de  novembro,  polo  que  se  aproba  o 
regulamento  de  desenvolvemento  da  estabilidade  orzamentaria,  na  súa 
aplicación ás Entidades Locais (Regulamento).

 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenrola o cap´ñitulo 
primeiro do titulo sexto da Lei 39/88, en materia orzamentaria.

 Orde de 20 de setembro de 1989, pola que se establece a estrutura dos 
orzamentos das Entidades Locais.

 Orde Ministerial HAP/2015/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven 
as obrigas de subministración de información previstas na LOEPSF (OM)

 Manual  de  cálculo  do  Déficit  en  Contabilidade  Nacional  adaptado  ás  
Corporacións Locais

 3ª  edición  da  Guía  para  a  determinación  da   regra  de  gasto  para  
corporacións locais. 

1. CUMPRIMENTO DO OBXECTIVO DE ESTABILIDADE

O artigo 11.4 LOEPSF establece que as Corporacións Locais deberán manter unha 
posición  de  equilibrio  ou  superávit  orzamentario.  A  estabilidade 
orzamentaria  implica  que  os  recursos  correntes  e  de  capital  non  financeiros 
deben ser suficientes para facer fronte aos gastos correntes e de capital  non 
financeiros. A capacidade investidora municipal virá determinada polos recursos 
de capital non financeiros, e os recursos correntes non empregados nos gastos 
correntes (aforro bruto).

O cálculo da capacidade/necesidade de financiamento nos entes sometidos a 
presuposto obtense, por diferenza entre os importes presupostados nos capítulos 1 
a 7 dos estados de ingresos e os capítulos 1 a 7 do estado de gastos,  logo de 
aplicación  de  axustes  relativos  a  valoración,  imputación  temporal,  exclusión  ou 
inclusión dos ingresos e gastos non financeiros.

2.1. ENTIDADES QUE COMPOÑEN O ORZAMENTO XERAL E DELIMITACIÓN 
SECTORIAL DE ACORDO CO SISTEMA EUROPEO DE CONTAS NACIONAIS E 
REXIONAIS.1

A. Axentes que constitúen a Administración Local, segundo establece o artigo 2.1 
da Lei Orgánica 2/2012, de Estabilidade Presupostaria e Sostibilidade Financeira 
("Corporacións Locais" en Contabilidade Nacional):
 Entidade Local de Soutomaior

1 A análise dos estados provisionais dos entes que non teñan o carácter de  
"administración  pública"  en  termos  de  contabilidade  nacional  deberá  
realizarse neste mesmo momento (como integrante do Orzamento Xeral),  
pero  deberá  ser  obxecto  doutro  informe  individualizado,  posto  que  do  
Regulamento se deduce que non se deben consolidar, e deberanse practicar  
os axustes que recolle o o Manual de cálculo do Déficit en Contabilidade  
Nacional  adaptado  ás  Corporacións  Locais  para  estes  entes  nas  súas  
páxinas 96 e seguintes.

 



 

 Organismos Autónomos: ningún
 Entes públicos dependentes que presten servizos ou produzan bens que non 

se financian maioritariamente con ingresos comerciais: ningún.

B. Resto de unidades, sociedades e entes dependentes das Entidades Locais en 
virtude do artigo 2.2 da LOEPSF, entendendo o concepto ingreso comercial nos 
termos do sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais (SEC 95).

 Sociedade Mercantil: ningunha

 DESCRICIÓN DOS  INGRESOS E GASTOS DE CONTABILIDADE NACIONAL, a 
SÚA  EQUIVALENCIA  EN  TERMOS DE  ORZAMENTOS,  E  EXPLICACIÓN DOS 
AXUSTES.

(Para a realización dos axustes hase de considerar o Manual de cálculo do  
Déficit en Contabilidade Nacional adaptado ás Corporacións Locais, publicado pola  
IGAE, e o formulario F.1.1.B1.del documento elaborado pola Subdirección Xeral de  
relacións financeiras coas Entidades Locais)

Con  carácter  xeral,  a  totalidade  dos  ingresos  e  gastos  non  financeiros 
orzamentarios,  sen  prexuízo  da  súa  reclasificación  en  termos  de  partidas 
contabilidade nacional, corresponden á totalidade dos empregos e recursos que se 
computan na obtención da capacidade/necesidade de financiamento do subsector 
Corporacións Locais das Administracións Públicas da Contabilidade Nacional.   As 
diferenzas  veñen  determinadas  polos  axustes  que  se  describen  nos  apartados 
seguintes deste informe.

A) INGRESOS:

Axustes a realizar (os máis comúns)

Capítulos 1, 2 e 3 do Estado de Ingresos.

(No citado manual establécese que "a capacidade/necesidade de financiamento das  
administracións públicas non pode verse afectada polos importes de impostos e  
cotizacións sociais a recadación dos cales sexa incerta",  polo tanto interprétase  
que,  como  para  elaborar  o  presuposto  se  utilizan  como  referencia  os  dereitos  
recoñecidos e non os recadados en exercicios anteriores, procede facer o axuste  
que se describe despois sobre os ingresos dos capítulos 1 a 3.)

AXUSTE:  Aplicarase  o  criterio  de  caixa,  (ingresos  recadados  durante  o 
exercicio, de exercicios corrente e pechados de cada capítulo), tomando os datos da 
última liquidación aprobada (ou da media das últimas tres liquidacións).

CÁLCULO AXUSTE CRITERIO CAIXA INGRESOS DATOS LIQUIDACIÓN 2015

Capítulos

Dereitos 
Recoñecidos 

Netos 
estimados 
2015 (n)-1

Rec. Pto. 
Cte.

Rec.Pto. 
Pechado

Total 
Recadado

% 
Recaudac

1 861.736,32 861.736,32 0,00 861.736,32 100%
2 2.007,17 2.007,17 0,00 2.007,17 100,00%
3 722.195,21 684.208,50 16.911,02 701.119,52 97,08%

 



 

Que aplicado ás previsións bota os seguintes importes de axuste que 
reducen/aumentan as previsións dos capítulos 1 a 3:

Capítulo  4:  Ingresos  por  participación  en  ingresos  do  Estado  ou 
tributos cedidos, segundo o réxime da Entidade.

Outro axuste que cabe realizar nesta fase de presupostación, o constitúeo o 
importe que debe reintegrarse durante 2016 ao Estado en concepto de devolución 
das liquidacións negativas correspondente aos exercicios 2008, 2009 e 2013 polo 
concepto  de  Participación  nos  Tributos  do  Estado,  que  opera  sumándoo  ás 
previsións de ingreso por este concepto en 2016.  Axuste que deberá realizarse no 
caso  de  presupostar  pola  previsión  de  dereitos  recoñecidos  netos  no  exercicio, 
considerando que o Estado realiza un axuste negativo. Concretamente:

 Devolución liquidación PÉ 2008 en 2016:    3.412,32 (+)
 Devolución liquidación PÉ 2009 en 2016:  13.802,52 (+)
 Devolución liquidación PÉ 2013 en 2016:  43.778,55 (+)

B) GASTOS

Axustes a realizar (os máis comúns)

Capítulo 3.- Os intereses rexístranse segundo o criterio da remuneración. 
Polo tanto,  deberiamos quitar  a parte de intereses que pagándose no ano n se 
devengaron no ano n-1, e deberiamos engadir os intereses que se pagarán no ano 
n+1, pero que se devengaron no ano n.

(Alternativo:  En  aplicación  do  principio  de  importancia  relativa  podería  
considerarse  non  necesario  realizar  este  axuste  dado  que  se  poden  chegar  a  
compensar  os  intereses  que  se  minorasen  por  vencementos  do  exercicio  n  
correspondentes  a  períodos  parciais  do  n-1,  cos  aumentos  polos  devengar  
parcialmente no ano n, pero que se paguen en n+1. Se ademais a Entidade se  
endebeda nun importe similar ao capital que amortiza, polo que o capital vivo da  
débeda poderiamos dicir que se mantén estable e os tipos de interese ao longo do  
n  non teñen unha significativa  variación,  os  efectos  do  axuste  compensaríanse  
entre si).

Capítulo 6. - As operacións de leasing implican contabilizar polo principal 
unha adquisición de activo non financeiro.

Dado  que  o  momento  do  rexistro  do  gasto  varía  entre  a  contabilidade 
nacional  (prodúcese o gasto cando se entrega o  ben)  e o dereito presupostario 
(impútase  a  medida  que  se  aboan  as  cotas),  é  preciso  efectuar  un  axuste;  as 
operacións de leasing implican en contabilidade nacional contabilizar polo principal 
unha adquisición de activo non financeiro no momento da sinatura do leasing.

A Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura 
dos presupostos das Entidades Locais, establece ao regular o concepto de gastos 
648 "cotas netas de intereses por operacións de arrendamento financeiro (leasing)", 

 

Capítulos Previsto 
2016 % Axuste

Importe axuste

1 892.764,00 0,00 0,00

2 27.000,00 0,00 0,00
3 713.840,00 2,92% -20.844,12



 

que  neste  concepto  se  recollerá  o  importe  das  cotas  fixadas  nos  contratos  de 
arrendamento  financeiro  cando  se  vaia  exercitar  a  opción  de  compra, 
correspondentes á recuperación do custo do ben e ao exercicio presupostario (cota 
de amortización).

No ano de sinatura do leasing, o axuste ao capítulo 6 será positivo polo 
importe do valor do ben no ano en que se concerte o leasing menos a parte da cota  
dese ano que é capital, dando lugar a un maior déficit (ou menor superávit).

Durante a vida do leasing, existe un gasto no capítulo 6 para os efectos 
presupostarios (cota de amortización) pero non para os efectos do SEC95. Logo 
procede efectuar un axuste negativo ao capítulo 6 de gastos por importe da cota de 
amortización (menor gasto), dando un lugar a un menor déficit ou maior superávit.

O axuste será á baixa polo importe da cota de amortización (parte da cota 
que se aboa que non son intereses).

O  ano  do  exercicio  da  opción  de  compra  (último  ano),  o  axuste 
negativo (menor gasto) sobre o capítulo 6 tería un importe resultante da suma 
da cota de amortización do último ano máis a opción de compra. Axuste negativo 
(menor déficit ou maior superávit).

C) OUTROS AXUSTES:

Gastos realizados no exercicio pendentes de aplicar ao orzamento. 
Estes son os gastos recollidos na  conta 413, no seu haber polo importe dos 
pendentes de aplicar a 31 de decembro e, en seu debe, polos aplicados ao 
longo do exercicio, procedentes do exercicio anterior. Os primeiros aumentan 
o déficit en termos de contabilidade nacional, os segundos o minoran, pois xa o 
incrementaron  o  ano  anterior  e  neste  volven  incrementalo  mediante  a  súa 
aplicación  a  presuposto,  polo  que  debe  compensarse  esta  dobre  imputación 
aumentando o superávit. Pero este axuste como se describiu é aplicable en fase de 
liquidación do exercicio. Debe considerarse o disposto en Manual de IGAE de cálculo 
de déficit, páxinas 89 e seguintes,  xa que non se trata só do gasto que se 
coñece como extraxudicial  de crédito,  senón tamén daquel que non se 
pode tramitar administrativamente antes de finalizar o exercicio.

Este axuste en termos de presupostación debería recoller a previsión de saldo entre 
o  gasto  que  non se  pudo aplicar  ao  orzamento  durante  2015  e  se  aplicará  ao 
Orzamento do ano 2016( cta 413).

Neste caso o axuste é de -1.900,38€
 No seu caso deberá considerarse o saldo da conta 555 por pagos pendentes de 
aplicación, como maior gasto do exercicio.

Por    inexecución    de  gastos:  (  este  axuste  non  opera  no  calculo  da 
estabilidade, pero voluntariamente pode operar na regra de gasto no momento de 
aprobación do orzamento.)

A 3ª edición da Guía de Regra de Gasto redefine o Axuste de execución, 
quedando o seu cálculo a criterio de cada Entidade Local, en función da experiencia 
acumulada de anos  anteriores  sobre  as  diferentes  previsións  orzamentarias  e a 
execución real.

 



 

Non se calcula ningunha inexecución no presente informe

2.3. CÁLCULO DA CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO DERIVADO 
DO  PROXECTO  DO  ORZAMENTO   XERAL  2016  DO  CONCELLO  DE 
SOUTOMAIOR

En virtude do establecido no artigo 16.2 do Regulamento débese informar 
sobre  o  cumprimento  do  obxectivo  de  estabilidade  do  Orzamento   da  propia 
entidade e dos seus organismos e entidades dependentes, 

Segundo  se  aprecia  no  cadro  seguinte  (  SE  PARTE  DA ESTIMACIÓN DOS 
DEREITOS E DAS E DAS OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS AO 31/12/16), a diferenza 
entre os importes presupostados nos capítulos 1 ó 7 dos estados de ingresos e os 
capítulos 1 ó 7 do estado de gastos logo de aplicación de axustes descritos, bota 
capacidade/necesidade de financiamento.

CONCEPTOS IMPORTES

a) Estimación DRN capítulos. I a VII orzamento 2016
3.905.187,41

b) Créditos previstos capítulos I a VII  orzamento 2016
2.953.277,38

TOTAL (a - b) 951.910,03
AXUSTES

1) Axustes recadación capítulo 1 0,00
2) Axustes recadación capítulo 2 0,00
3) Axustes recadación capítulo 3 -20.844,12
4) Axuste por liquidación PÉ-2008 3.412,32
5) Axuste por liquidación PÉ-2009 13.802,52
6) Axuste por liquidación PÉ-2013 43.778,55
7) Axuste por operacións de leasing

0,00
8) Axuste por gastos pendentes de aplicar presuposto

1.900,38
c) TOTAL INGRESOS axustados (a +/ -1, 2, 3, 4, 5,6)

3.945.336,68
d) TOTAL GASTOS axustados (b +/- 7,8 E 9)

2.951.377,00
e) TOTAL CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO (c -d)

993.959,68
En porcentaxe sobre os ingresos non financeiros axustados 
(e/c ) 25,19%

 



 

1. REGRA DE GASTO
 
A modificación da Orden HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenrolan 
as obrigas de subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira mediante Orden 
HAP/2082/2014, de 7 de novembro, concretamente a modificación dos artígos 15.3 
c) e 16.4 supón que non é preceptivo  o Informe do Interventor/a  local  sobre o 
cumprimento da Regra de Gasto en fase de elaboración do Orzamento, estando sóo 
previsto durante a liquidación e execución do mesmo. 

O artigo 12 da Lei Orgánica de Estabilidade Presupostaria esixe tamén ás 
Entidades  Locais  que a  variación  de gasto  non supere  a  taxa  de referencia  de 
crecemento do PIB, correspondendo ao Ministerio a súa determinación.

Para as Corporacións locais cúmprese a Regra do Gasto, se a variación, en 
termos SEC, do gasto computable de cada Corporación Local, entre dous exercicios 
económicos, non supera a taxa de referencia de crecemento do Produto Interior 
Bruto de medio prazo da economía española, modificado, no seu caso, no importe 
dos incrementos permanentes e diminucións de recadación derivados de cambios 
normativos.

Para todas as administracións, o 15 de xullo de 2015, o Goberno elevou ao 
Congreso, xunto aos obxectivos do déficit público (0% PIB para a Administración 
local) e  de débeda pública (3.4, 3.2 y 3.1 % do PIB para a Administración local)  
para o período 2016-2018, e a regra de gasto para os orzamentos do 2016, 2017 y 
2018, esto é, 1,8%, 2.2% y 2.6% respectivamente para a Administración local

Establécese no apartado 2 do artigo 12 como se determina o volume de 
gasto computable.

2.  Entenderase por  gasto computable aos efectos  previstos  no apartado 
anterior,  os  empregos  non  financeiros  definidos  en  termos  do  Sistema 
Europeo de Contas Nacionais e Rexionais, excluído os intereses da débeda, o 
gasto  non  discrecional  en  prestacións  por  desemprego,  a  parte  do  gasto 
financiado con fondos finalistas  procedentes da Unión Europea ou doutras  
Administracións Públicas e as transferencias ás Comunidades Autónomas e ás  
Corporacións Locais vinculadas aos sistemas de financiamento.

Consideracións

Na obtención do Gasto computable da entidade nun exercicio, teranse en 
conta o seguinte:

a)  Se a Entidade está sometida a  Presuposto Limitativo/Contabilidade Pública,  o 
Gasto computable calcúlase como:

(+)  Empregos  (gastos)  non  financeiros,  suma  dos  capítulos  1  ó  7  de  gastos, 
excluídos os intereses da débeda.

A partir da obrigas recoñecidas do exercicio anterior (n-1) (se non está liquidado, da 
estimación de liquidación), coas observacións anteditas.

Do Capítulo 3 de gastos financeiros únicamente se agregarán os gastos de emisión, 
formalización,  modificación  e  cancelación  de  empréstitos,  débedas  e  outras 
operacións financeiras, así como os gastos por execución de avais. Subconceptos 
(301, 311, 321, 331 e 357)

 



 

(+/-) Axustes cálculo Empleos non financeiros segundo o SEC

(-) A parte de gasto non financeiro do Presuposto financiado con fondos finalistas 
procedentes de:
Unión  Europea,  Estado,  Comunidade  Autónoma,  Deputacións  e  Outras 
Administracións  Publicas.  Exclúese no  cálculo  o  importe  dos capítulos  4 e  7  de 
ingresos  deducidos  os  conceptos  420,  450,  470,  480,  720,  770,  780,  para 
determinar os gastos financiados por administracións públicas. (Neste sentido, se 
reducirá a parte do gasto que se financie con ingresos afectados aínda cando estes 
fondos se perciban nun exercicio distinto ao devengo do gasto) 

(-) Transferencias por fondos dos sistemas de financiamento

Aplicable aos fondos dos sistemas de financiamento dadas polas Deputacións Forais 
do País Vasco á Comunidade Autónoma así como as dadas polos Cabidos Insulares 
aos Concellos Canarios.

Sobre  o  importe  resultante  aplicarase  a  taxa  de  referencia  de 
crecemento do PIB a fixa o ministerio, e para 2016 é o 1,8%

No 12.4) dí que  cando se aproben cambios normativos que supoñan 
aumentos permanentes da recadación, o nivel de gasto computable resultante 
da  aplicación  da  regra  de  gasto  nos  anos  en  que  se  obteñan os  aumentos  de 
recadación poderá aumentar na contía equivalente.

Ao respecto, deberá tomarse en consideración, se é o caso, as previsións do 
Plan  de  Axuste  en  materia  de  ingresos  para  2013  procedentes  de  cambios  de 
ordenanzas.

Débense considerar ademais os importes derivados de:

- O Imposto  sobre  Bens  Inmobles  de  natureza  urbana,  polo  cambio  de 
dedución aplicable sobre a Base Liquidable por efecto do art. 68 TRLRHL, 
incremento de recadación:

- Modificación  Ordenanza  ________________  previsión  de  incremento  de 
recadación:

A  sensu  contrario  cando  se  aproban  cambios  normativos  que  supoñan 
diminucións  permanentes  da  recadación  deberían  considerarse  para  minorar  o 
cálculo.

- Modificación  Ordenanza  ________________  previsión  de  diminución  de 
recadación:

Límite de Gasto Non financeiro para o 1º trimestre do exercicio 2016.

Finalmente sobre a base do Gasto Computable máximo para o exercicio 2015 
(se calcula sobre os previsibles obrigas recoñecidas netas do capitulos 1 ao 7 do 
ano 2015). A este importe se lle suman ou restan, segan proceda, os axustes SEC 
para determinar o Límite de Gasto Non Financeiro para o exercicio 2016.

Determinación

 



 

Límite da Regra de Gasto (n-1) IMPORTES

1. Empregos non financeiros
 (Oblig. Rec. previsibles Caps. 1 a 7 exercicio 2015) 4.088.866,41

2. Intereses da débeda (2015) (partidas 011.310 e 359) -136,83

3. Axustes SEC 95 (RC fact. Anos anteriores ) -1.880,47
4. Gasto non financeiro financiado por Admin en 2015

-1.078.504,39

5. Total empregos axustados (1-2 +3-4) 3.008.344,72

TOTAL GASTO COMPUTABLE 3.008.344,72

7. Taxa de variación do gasto computable (5 x1,8%) 54.150,20

8. Incrementos de recadación (2016) (+) 0,00

9. Diminucións de recadación (2016) (-) 0,00
10. Gasto máximo admisible Regra de Gasto para 2016(5 + 
6 +7-8) 3.062.494,92

Gasto computable Orzamento 2016 (  se parte da 
estimación das obrigas recoñecidas netas ao 31/12/16 

facilitadas por programa contable absis) IMPORTES

1. Empregos non financeiros 2.953.277,38

(-) 2. Intereses da débeda 2016 (partidas 011.310 e 359) -133,56

(-) 3. Gasto non financeiro financiado por adm. 2016 0,00

(-) 4. Axustes SEC 95 (inexecución) 0,00

5. Total Gasto computable Presuposto 2016 2.953.143,82

Á vista das previsións do orzamento para o exercicio 2016 informase que 
cumpre  obxectivo de Regra de Gasto en 109.351,10€

3.  CUMPRIMENTO DO LÍMITE DE DÉBEDA

Este Concello non ten débedas polo que se cumpre o límite de débeda

 



 

CONCLUSIÓNS  SOBRE  O  CUMPRIMENTO  DO  OBXECTIVO  DE 
ESTABILIDADE PRESUPOSTARIA, REGRA DE GASTO E NIVEL DE DÉBEDA.

O  Orzamento  para  2016  do  Concello  de  Soutomaior cumpre  o 
obxectivo  de  estabilidade  orzamentaria   entendido  como  a  situación  de 
equilibrio ou de superávit en termos de capacidade de financiamento de acordo coa 
definición contida no SEC 95,    coa  regra e gasto e co obxectivo de débeda 
pública 

En virtude do establecido polo artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007, do 2 
de novembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Xeral 
de Estabilidade Presupostaria, a entidade local  debe remitir o informe á Dirección 
Xeral de Coordinación Financeira con Entidades Locais ou ao órgano competente da 
comunidade autónoma que exerza a tutela financeira no prazo de 15 días, contados 
dende o coñecemento deste informe polo Pleno.

O Pleno do Concello se da por enterado 

12º.-  DACIÓN  CONTA  INFORME  PERIÓDO  MEDIO  DE  PAGO  3º 
TRIMESTRE 2016
Se da conta do informe, emitido pola Secretaria-Interventora Adxunta:

ASUNTO: INFORME PERÍODO MEDIO DE PAGO 3º TRIMESTRE 
2016

PRIMEIRO. O  disposto no seguinte  informe, é de aplicación a todos 
os  pagos  efectuados  como contraprestación nas operacións comerciais 
entre empresas e a  Administración desta Entidade Local, de conformidade 
co disposto no Texto Refundido da Lei de Contratos do  Sector Público (en 
adiante, TRLCSP), aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011,de 14 de 
novembro.

Así, segundo establece o artigo 216.4 do TRLCSP, a Administración 
terá a abriga de aboar o prezo dentro dos trinta días seguintes á data de 
aprobación das certificacións de obras ou dos documentos que acrediten a 
conformidade co  disposto no contrato dos bens entregados  ou servizos 
prestados. Para o caso das certificacións finais de obras, o prazo será de 
dous meses desde a súa expedición (artigo 166 do RLCAP) e de sesenta días 
para as liquidacións de obra (artigo 235.3 TRLCSP).

En caso de demora no prazo previsto anteriormente, a 
Administración deberá aboar ao contratista os xuros de mora  así como a 
indemnización polos costos de cobro nos termos previstos na LM.

SEGUNDO. Establece o artigo cuarto da  lei 15/2010, de 5 de julio, 
de  modificación  de  la  Ley  3/2004,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se 
establecen  medidas  de  loita  contra  a   morosidade  nas  operacións 
comerciais  (LMLMOP), que os tesoureiros ou no seu defecto,  os 
interventores das corporacións locais,  elaborarán trimestralmente un 
informe sobre o  cumprimento dos prazos previstos nesta lei para o pago 
das abrigas de cada entidade local,que incluirá necesariamente o  número 
e   contía global das abrigas pendentes nas que   se está  incumprindo o 
prazo

 



 

En dito   informe  considéranse a   totalidade dos pagos realizados 
en   cada trimestre  natural, e a totalidade de facturas ou documentos 
xustificativos pendentes de pago ao final do mesmo.

TERCEIRO. Sen prexuízo da súa posible presentación e debate no 
pleno do Concello,este  informe  deberá  remitirse, en  todo  caso, aos 
órganos  competentes do  Ministerio de Economía e Facenda e ao órgano 
competente da Comunidade Autónoma de Galicia que ten  atribuída a 
tutela financeira da Entidade Local [tales órganos poderán requirir 
igualmente a remisión dos citados informes].

CUARTO. Con data 30 de xullo de 2014 deuse publicidade no BOE 
ao Real Decreto  635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a 
metodoloxía de cálculo do período medio  de pago a provedores das 
Administracións Públicas e as condicións e o procedemento de retención 
de recursos dos rexímenes de financiamento, previstos na LO 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira. O 
seu artigo 6.2 establece a abriga para as corporacións locais de remitir ao 
Ministerio de Facenda e publicar periodicamente, a  información seguinte 
relativa ao seu período medio de pago a provedores referido ao trimestre 
anterior:

"a) El período  medio  de  pago global a  proveedores mensual y  su 
serie  histórica mensual. 

b)  El  periodo medio de pago mensual de cada entidad y su serie 
histórica mensual

c) La ratio  mensual de operaciones pagadas de cada entidad y  su 
serie histórica mensual

d) La ratio de operaciones pendientes de pago mensual de cada 
entidad y su serie histórica mensual."

Á   súa vez, a   Disposición Transitoria Única de dito   Real Decreto 
establece que   as  corporacións no   suxeitas aos artigos 111 e   135 do 
RDL 2/2004, de 5   de   marzo,  publicarán  e comunicarán a información 
referida a cada trimestre do ano, antes do día trinta do mes seguinte á 
finalización do trimestre.

Para a elaboración do presente informe seguiuse a Guía elaborada 
polo Ministerio de Economía e Facenda, publicada  en setembro de 2014 a 
través da Plataforma  habilitada na Oficina Virtual de Coordinación coas 
Facendas Territoriais do MEH.

A metodoloxía de cálculo do Período Medio de Pago relativo  ao 
Tercer trimestre  de 2016 arroxa segundo o anterior, os seguintes datos:

Importe 
operacións 
pagadas

Ratio de 
operacións 
pagadas

Importe 
pagos 

pendentes

Ratio de 
operacións 
pendentes

Período 
medio de 

pago (PMP)
582.811,30 -1,32 135.812,93 -20,71 -4,98

O período medio  de  pago, que coincide co Global ao tratarse 
soamente da entidade  Concello  de  Soutomaior cumpre a normativa de 
morosidade.

 



 

Non se abonaron xuros de demora no período de referencia.

A         rendición         da           informa  c  i  ó      n sobre o cumprimento   da normativa 
de   morosidade ao  Min  i  s  terio         de  Facenda  e  Administracións  Públicas,  a 
través     da     Oficina     Virtual     para         a         Coordinación  Financeira  coas  Entidades 
Locais,   efectuouse este mesmo día.

O Pleno do Concello se da por enterado 

13º.- DACIÓN CONTA INFORME MOROSIDADE 3º TRIMESTRE 2016
Se da conta do informe, emitido pola Secretaria-Interventora Adxunta:

ASUNTO: INFORME 3º TRIMESTRE 2016 DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS LEI 
15/2010  DETALLE  DE  PAGAMENTOS  REALIZADOS  E  PENDENTES  DE 
PAGAMENTO DO CONCELLO DE SOUTOMAIOR

De conformidade co disposto no artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de 
xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que 
se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións 
comerciais, se emite o seguinte informe,

ANTECEDENTES

PRIMEIRO. O disposto no seguinte informe, é de aplicación a todos 
os  pagamentos  efectuados  como  contraprestación  nas  operacións 
comerciais  entre  empresas  e  a  Administración  desta  Entidade  Local,  de 
conformidade co disposto no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector 
Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

Así, segundo establece o artigo 216.4 do Texto Refundido da Lei de 
Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, 
do 14 de novembro, a Administración terá a obriga de aboar o prezo dentro 
dos trinta días seguintes2 á data de expedición das certificacións de obras 
ou dos correspondentes documentos que acrediten a realización total  ou 
parcial do contrato.

En caso de demora no prazo previsto anteriormente, a Administración 
deberá  aboar  ó  contratista  os  xuros  de mora  así  como a  indemnización 
polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei 3/2004, do 29 de 
decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas 
operacións comerciais.

Non  obstante,  débese  estar  ó  disposto  na  Disposición  Transitoria 
Sexta do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado 
polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro,  que establece 
unha aplicación progresiva destes prazos para o pagamento previstos no 
artigo  216.4  do  Texto  Refundido  da  Lei  de  Contratos  do  Sector  Público, 
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

SEGUNDO. Acompáñase un informe sobre o cumprimento dos prazos 
previstos na Lei 15/2010, do 5 de xullo, para o pagamento das obrigas de 
2 O cómputo dos prazos para os pagamentos farase en días naturais, sendo nulos os pactos en contrario.

 



 

cada   Entidade  Local,  que  inclúe  o  número  e  contía  global  das  obrigas 
pendentes nas que se estea a incumprir o prazo.

No  devandito  informe  considéranse  a  totalidade  dos  pagamentos 
realizados  en  cada  trimestre  natural,  e  a  totalidade  de  facturas  ou 
documentos xustificativos pendentes de pagamento ao final deste.

TERCEIRO. Sen prexuízo da súa posible presentación e debate no 
Pleno do Concello, este informe deberá remitirse, en todo caso, ós órganos 
competentes do Ministerio de Economía e Facenda e ó órgano competente 
da  Comunidade  Autónoma  [tales  órganos  poderán  requirir  igualmente  a 
remisión dos citados informes].

LEXISLACIÓN APLICABLE

- Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de 
decembro, pola que establecen medidas de loita contra a morosidade 
nas operacións comerciais.

- Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo 
Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

Á vista diso, A Secretaria-Interventora Adxunta e Tesoureira emite o 
seguinte,

INFORME 

O Informe trimestral considera a seguinte información:
a. Pagamentos realizados no trimestre.
a. Xuros de mora pagados no trimestre.
b. Facturas  ou  documentos  xustificativos  pendentes  de 

pagamento ó final do trimestre.

Informe TRIMESTRAL de cumprimento de prazos Lei 15/2010
Detalle de Pagamentos Realizados e Pendentes de Pagamento da 

Entidade3

Entidade: Concello de Soutomaior

Informe correspondente ó exercicio: 2016

Trimestre. 3º  

Pagamentos realizados 

no trimestre

Período 

medio 

pagame

nto 

Período 

medio 

pago

excedido 

Pagamentos realizados no trimestre

Dentro período legal 

pago

Fóra do período legal 

pago

3 Estrutura  e  contido  do  os  informes  a  cumprir  polo  resto  de  entidades  que  non  teñan  presuposto 
limitativo. Para ver a estrutura das entidades con presuposto limitativo ver a Guía para a elaboración dos 
Informes Trimestrais que as Entidades Locais remitirán ó  Ministerio de Economía e Facenda publicado o 
23 de marzo de 2011.

 



 

(PMP)4 

(días)

(PMPE) 

(días)

Número 

pagos

Importe total Número 

de 

pagos

Importe 

total

Gastos en bens correntes 

e de servizos

30 566 397.687,49 0 0,00

Inversións reais 25 14 186.471,17 0 0,00

Outros  pagos  realizados 

por operacións comerciais

33 2 1.507,83 0 0,00

Sen desagregar 0 0 0,00 0,00 0,00

Total 29 582 585.666,49 0 0,00

Xuros de mora Xuros de mora pagados no período

Número pagamentos Importe total

0 0,00

Facturas ou 

documentos 

xustificativos 

pendentes de 

pagamento ó final 

do trimestre

Período 

medio do 

pendente 

de pago 

(PMPP) 

(días)

Período 

medio do 

pendente 

de pago 

excedido 

(PMPPE) 

(días)

Pendentes de pago a final do trimestre

Dentro período legal pago 

ao final do trimestre

Fóra do período legal 

pago ao final do trimestre
Número de 

operacións

Importe 

total

Número de 

operacións

Importe 

total

Gastos  en  bens 

correntes  e  de 

servizos

10 141 117.480,51 0 0,00

Inversións reais 7 3 11.322,71 0 0,00

Outros  pagamentos 

realizados  por 

operacións 

comerciais

0 0 0,00 0 0,00

Pagamentos 

realizados 

pendentes  de 

aplicar a orzamento

9 10 7.023,21 0 0,00

Total 9 0 154 135.826,43 0 0,00

Adxúntanse os listados contables

O Pleno do Concello se da por enterado 

4 Para o cálculo do período medio de pagamento (PMP), deberá acudir á Guía para a elaboración dos 
Informes Trimestrais que as Entidades Locais remitiran ó Ministerio de Economía e Facenda publicado o 
23 de marzo de 2011.

 



 

14º.-  DACIÓN  CONTA  DOS  EXPEDIENTES  DE  MODIFICACIÓN  DE 
CRÉDITOS POR XERACIÓN DE CRÉDITOS  Nº 8/2016 E Nº 9/2016.
Dáse  conta  da  Resolución  da  Alcaldía  nº  366/16,  de  data  27  de 
setembro de 2016, que di:

Asunto:  APROBACIÓN  EXPEDIENTE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  Nº 
8/2016 POR XERACIÓN DE CRÉDITOS. (Expte 592/2016)

Visto  o  expediente  tramitado  para  a  aprobación  da  modificación  de 
créditos núm. 8/2016 coa modalidade de xeración de créditos, con ocasión 
de  ingresos,  polo  importe  total  de 57.552,69€ correspondentes  a 
aportacións e subvencións que a continuación detállanse:

 Subvención concedida pola Xunta de Galicia para a  “Contratación temporal 
de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da risga"”, 
en  virtude  de  Resolución  da  Conselleria  de  Traballo  e  Benestar,  e  polo 
importe de 47.894,49€.

 Subvención concedida pola Xunta de Galicia para programa "Deseñando o 
teu futuro 2016"por importe de  5.160,00€

 Subvención concedida pola Xunta de Galicia para a  “Asistencia técnica na 
elaboración de estratexias de sustentabilidade ambiental coa finalidade de 
integrar  a  adaptación  ao  cambio  climático  na  xestión  e  planificación 
públicas",  en  virtude  de  Resolución  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e 
Ordenación do Territorio de data 9/09/2016, e polo importe de 4.498,20€.

Considerando o disposto no  art. 181, do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, Texto Refundido da  Lei Reguladora das Facendas Locais,  arts. 
43 a 45 do R.D. 500/90, a Base de execución 8ª do Orzamento Xeral do ano 
2016, e informe da Secretaria-Interventora Adxunta, 

RESOLVO

PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de modificación de créditos n.º 8/16 do 
Orzamento  Xeral  para  2016  na  modalidade  de  xeración  de  crédito,  de 
acordo ao seguinte detalle:

Altas na Partida de Ingresos/Artículo 43.1. do Real Decreto 
500/1990

Partida Descripción Euros

450.50 Subvención corrente Xunta, en materia de emprego e 
desenrolo local

47.894,49

45080

Outras subvencións correntes Xunta 9.658,20

TOTAL 57.552,69

Altas na Partida de Gastos

 



 

Partida Descripción Euros

2313.22699 Outros gastos diversos. Xuventude 5.160,00

241.131 Retribucións persoal laboral temporal 35.221,48

241.160 Seguridad social 12.673,01

1722.22706 Asistencia técnica na elaboración de estratexias 
amibientais

4.498,20

TOTAL 57.552,69
SEGUNDO.- Dar conta ao Pleno da Corporación da presente resolución na 

primeira sesión ordinaria que este celebre, de conformidade co establecido 
no artigo 42 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.

TERCEIRO.-  Sendo  o  expediente  que  se  aproba  firme  e  executivo, 
deberase  introducir na Contabilidade Municipal os axustes do mesmo, sen 
máis trámites.

O Pleno do Concello se da por enterado 

Dáse  conta  da  Resolución  da  Alcaldía  nº  418/16,  de  data  3  de 
novembro de 2016, que di:

Asunto:  APROBACIÓN  EXPEDIENTE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  Nº 
9/2016 POR XERACIÓN DE CRÉDITOS. (Expte 592/2016)

Visto  o  expediente  tramitado  para  a  aprobación  da  modificación  de 
créditos núm. 9/2016 coa modalidade de xeración de créditos, con ocasión 
de  ingresos,  polo  importe  total  de 14.825,09€ correspondentes  a 
aportacións e subvencións que a continuación detállanse:

 Subvención  concedida  pola  Xunta  de  Galicia  para  a  contratación  de 
traballadores/as desempregados/as ao abeiro da Orde do 14/07/2016 e para o 
servizo denominado “Dinamización Cultural e da Lectura" durante 6 meses, e 
polo importe de 9.538,09€.

 Subvención  concedida  pola  Deputación  Provincial  para  o  proxecto 
"Dinamización da CAIVIX" para o fomento da igualdade de oportunidades e a 
prevención de violencia de xénero, e por importe de  5.287,00€

Considerando o disposto no  art. 181, do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, Texto Refundido da  Lei Reguladora das Facendas Locais,  arts. 
43 a 45 do R.D. 500/90, a Base de execución 8ª do Orzamento Xeral do ano 
2016, e informe da Secretaria-Interventora Adxunta, 

RESOLVO

PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de modificación de créditos n.º 9/16 do 
Orzamento  Xeral  para  2016  na  modalidade  de  xeración  de  crédito,  de 
acordo ao seguinte detalle:

Altas na Partida de Ingresos/Artículo 43.1. do Real Decreto 
500/1990

 



 

Partida Descripción Euros

450.50 Subvención corrente Xunta, en materia de emprego e 
desenrolo local

9.538,08

461 Subvencións correntes  Deputación 5.287,00

TOTAL 14.825,09

Altas na Partida de Gastos

Partida Descripción Euros

241.131 Retribucións persoal laboral temporal 5.538,09

241.160 Seguridad social 4.000,00

2312.22699 Outros gastos diversos 5.287,00

TOTAL 14.825,09

SEGUNDO.- Dar conta ao Pleno da Corporación da presente resolución na 
primeira sesión ordinaria que este celebre, de conformidade co establecido 
no artigo 42 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.

TERCEIRO.-  Sendo  o  expediente  que  se  aproba  firme  e  executivo, 
deberase  introducir na Contabilidade Municipal os axustes do mesmo, sen 
máis trámites.

O Pleno do Concello se da por enterado 

10º.- INFORMES SR. ALCALDE

Resolucións:  De acordo có  establecido  no artigo 42  do Regulamento  de 
Organización,  Funcionamento  e  Réxime  Xurídico  das  Entidades  Locais  de 
1986, o Sr. Alcalde da conta, sucintamente, das resolucións adoptadas dende 
o 28 de setembro e o 21 de novembro de 2016 (núms. 367/16 a 441/16), que 
foron remitidas ós/ás concelleiros/as ó seu buzón na sede electronica.

16º.- ROGOS E PREGUNTAS
O Sr. Lourenzo Sobral realiza as seguintes preguntas:

1º.- As luces en Avda. Castelao non funcionan. Queda a zona con moi pouca 
luz de noite.
Resposta Sr. Alcalde: Di que están con cambios de farolas e reposición, pode 
que algunha non funcione. Se revisarán.

2º.-  Hai  unha luz no Concello que ten se ser encendida e apagada polos 
veciños na subida a Vela. Se é posible que non teñan que facelo os veciños.
Resposta Sr. Alcalde: di que lles pase o enderezo, pode haber algunha máis 
perdida.

 



 

3º.- Quen xestiona os contidos que se suben á web do Concello?
Resposta Sr. Alcalde: Os Concelleiros.
O Sr.  Lourenzo Sobral pregunta  polas redes sociais  do  Concello  quen é  a 
persoa que xestiona o perfil, cal é o criterio?
O Sr. Alcalde di que Francisco Iglesias, que o criterio é que sexan de interés 
para os veciños. 
O Sr. Lourenzo Sobral di que entón por qué non se publica nada con relación 
aos grupos políticos que non están no goberno. Hai moitas novas que están 
nos medios. Pregunta quen redacta as notas de prensa do Concello?
O Sr. Alcalde: As redactan normalmente os  Concelleiros, pero depende.
O Sr. Lourenzo Sobral di que  con respecto ó Plan Concellos, publicado na web 
ata o 15 de outubro, non se fixo mención que a obra está financiada ao 100% 
pola Deputación. Se está incumprindo unha das Bases do Plan Concellos.
Resposta Sr. Alcalde: Púxose despois.

4º.- Con respecto á Escola Oficial de Idiomas, O Alcalde prestouse a reunirse 
e pedir á Xunta unha extensión da Escola Oficial. Se contradice có que dixo 
nunha entrevista aos medios de comunicación dicindo que “hai que saber 
cando parar”.

5º.- Se fan notificacións aos veciños que son falsas, como o que se dixo en 
relación ó  autobus  á  piscina.  Se  está  dicindo  que  a  Deputación  retira  as 
subvencións  e  non  é  verdade  porque  se  inclúen  en  outra  subvención.  A 
actividade da piscina está no Plan Concellos e se pode pagar de ahí.
Resposta Sr. Alcalde: di que a Deputación pagaba directamente o tema de 
piscina e agora non o financia.
O Sr. Lourenzo Sobral di que o financiamento está, solo que vai por outra vía.

6º.-  Dado  o  caso  da  utilización  do  Salón  de  Plenos  da  Deputación  polos 
Alcaldes, pode facer o mesmo calquer colectivo de Soutomaior no Salón de 
Plenos do Concello?
Resposta Sr. Alcalde: Nunca se negou a entrada aos veciños aquí.
O Sr. Lorenzo Sobral di que están negando ós grupos políticos ter un espazo 
de reunión no Concello, así como outros dereitos que lles corresponden.

7º.- Plan revitaliza da Deputación de Pontevedra 2º fase. Queren saber en 
qué situación está. 
Resposta Sr. Alcalde di que están estudando esa posibilidade. Tomarán unha 
decisión, non é sencillo, moito máis complexo que o que se fixo ata agora. 
Teñen que estudar que é o mellor para os veciños.
O Sr.  Fernández Garrido di que hai unha entrevista pendente cos técnicos 
provinciais.
O  Sr.  Lourenzo  Sobral di  que  quedouse  en  convocar  aos  grupos  políticos 
municipais e aínda non se fixo nada. Non saben como está funcionando a 
composteira. Non teñen ningunha información. 

E non habendo outros asuntos de que tratar,  o Sr.  Alcalde levantou a 
sesión sendo  as  quince  horas  e  nove  minutos  do mesmo día,  do  que  eu, 
Secretaria, certifico.

 



 

O ALCALDE,                                                   A SECRETARIA,
Documento asinado dixitalmente á marxe.
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