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Elena Reboredo Fernandez (1 para 2)
Secretaria-Interventora Adxunta
Data de Sinatura: 01/02/2017
HASH: 414919d5a46e9eb82b86c4828b5e607e

ACTA DA SESION ORDINARIA DE PLENO DE DATA 26 DE XANEIRO DE
2017
En Soutomaior, a 26 de xaneiro de 2017, 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. Jesús Antonio Vidal Lage, 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 Adxunta, D.ª Elena Reboredo Fernández, para celebrar
sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal en primeira convocatoria.
A Sra. Ocampo González abandona a sesión antes de iniciar o punto 4º da Orde
do Día, sendo as 13:50 horas.

1º.-APROBACION ACTA ANTERIOR, NUM. 12/16
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. 12/16, de data 24 de novembro de 2016.
O Sr. Lourenzo Sobral di que en relación ao punto 2º da Orde do Día:
Moción do BNG para a promoción do sector vitivinícola do Concello de
Soutomaior que onde aparece a palabra “festa” queren que apareza a
palabra “xornada”.
A devandita acta é aprobada por unanimidade dos trece membros da
Corporación coa corrección referida.
2º.- MOCIÓN DO PP SOBRE POSTA FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE
METROPOLITANO DE GALICIA
Dáse lectura ó Ditame da Comisión Informativa de Réxime Interior e Persoal
que di:
“Dáse lectura á Moción presentada polo PP que di:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Co obxectivo de mellorar
as aglomeracións de tráfico urbano,
mellorar a calidade medioambiental e adoptar os sistemas de xestión do
transporte público aos novos patróns e necesidades de mobilidade dos
nosos/as veciños/as, é esencial a potenciación deste tipo de transporte
como principal alternativa que satisfaga as necesidades de desprazamentos
dos cidadáns. Por este motivo, a Xunta de Galicia, coa colaboración das
entidades locais de Galicia puxo en marcha o Transporte Metropolitano de
Galicia, que aínda segue a ampliarse.
Dende fai xa máis de ano e medio, 12 Concellos da Área
Metropolitana de Vigo (AMV), entre eles Soutomaior, están a apostar por
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Agustín Reguera Ocampo (2 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 01/02/2017
HASH: f68b453f172e78a36c55aa139a3a8e05

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

mellorar este transporte, aforrándolle aos seus veciños/as unha cantidade
importante de diñeiro anual, que sería maior se Vigo xa estivera integrado.
O 22 de febreiro firmouse en Vigo unha declaración por parte dos 14
alcaldes da AMV, na que se indicaba que a tramitación AMV quedaba
condicionada á aprobación nos correspondentes plenos dos concellos, e á
incorporación de Vigo ó transporte metropolitano.
Posteriormente, a lei da AMV foi aprobada por unanimidade no
Parlamento de Galicia e na disposición adicional decimoprimeira di
textualmente:
“A efectiva posta en funcionamento da AMV requirirá a previa
integración efectiva do transporte urbano de Vigo no Plan do transporte
metropolitano de Galicia…… “
A fecha de hoxe, iso todavía non se produciu .
Por todo o anterior exposto pedimos :
 Que o Alcalde de Vigo cumpra o firmado o 22 de febreiro coa
incorporación do transporte urbano de Vigo no Transporte
metropolitano de Galicia.
 Que Vigo cumpra coa disposición adicional decimoprimeira da lei da
AMV (Integración efectiva no TMG) para que a súa posta en marcha
poida ser efectiva.

DEBATE
O Sr. Alcalde explica a Moción, di que se fixo un Convenio con 12 concellos
para ter unha mellora importante, quedaron fóra Vigo e Gondomar. Unha das
condicións na Disposición Adicional decimoprimeira da Lei da Área
Metropolitana de Vigo é que debe contar coa adhesión de Vigo, que asinou
pero o transporte non está funcionando de forma efectiva. Piden todos os
Alcaldes que Vigo se una na posta en marcha para que sexa efectiva e
calquera veciño que queira ir ao polígono industrial de Vigo, antes custaba
3,51 € e agora custa 2,62 €, e se entrase Vigo o custe sería de 1,30 € que é
como pasa noutros Concellos como Santiago ou Coruña.
O Sr. Lourenzo Sobral di que isto xa o dixeron na Comisión Informativa, ven o
“papelón” que ten o PP e o PSOE, non queren frivolizar. Di que se queren
entran na parte técnica, pero o problema deste país non é que falten
administracións, máis ben sobran, noutros países non hai estas duplicacións,
se o transporte funciona logo que se cree a Área e non agora. Son
coñecedores de que tratouse de levar de forma falida, a actitude desas
reunións é diferente, o centro do debate non é beneficiar ós veciños, e para
utilizar un ariete político usando aos veciños. Di que hai que asistir ás
reunións e facer esas interpretacións defendendo os intereses dos veciños de
Soutomaior, primeiro toman posesión e logo presentan un recurso, todo por
interese político. De ningunha maneira poden entender que Vigo teña
interese xa que a partida orzamentaria dese Concello para Área é de 100 €.
Os que teñen problemas coas demoras son os veciños, non queren que se
empregue o transporte nin aos veciños de forma política. Abstéñense de
participar nun xogo.
A Sra. Montero Pérez di que se van abster.

Cod. Validación: 5X7RSWCQN4DCF7JCZH5QFLDPD | Corrección: http://soutomaior.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 19

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

O Sr. Alcalde di que votaron a favor do transporte e eles votaron en contra.
Coa adhesión no transporte un veciño pode chegar a aforrar 600 € ao ano. Se
Vigo se incorpora de forma efectiva supón un aforro económico importante
que pode chegar os 1.000 €. O tema da constitución da Área Metropolitana
foi aprobado por todos os grupos políticos que forman o Parlamento da Xunta
de Galicia. Eles non obrigan a mingúen.
O Sr. Lourenzo Sobral di que cando votaron en contra foi porque pedían que
se incorporase o tren, non están en contra, a argumentación non é esa.
O Sr. Alcalde di que non dixo iso.
O Sr. Lourenzo Sobral di que queren un transporte efectivo, poden contar con
eles para o que faga falta, pero para facer o sainete de Feijoo non. Por qué
non piden á Xunta que bonifique os billetes como no Concello de Mos?.
O Sr. Alcalde di que os veciños e veciñas poden aforrar con isto, pero polo
voto en contra de eles non poden aforrar. De momento se poden aforrar, pois
traballamos para iso.
O Sr. Lourenzo Sobral di que cada vez que se queira traballar para o
transporte eles están dispoñibles, algunha vez se lles chamou á oposición
para isto?
O Sr. Alcalde di que é un Convenio Marco, non o negocian neste Concello.
O Sr. Lourenzo Sobral di que si se lles chama para negociar para iso están e
acuden a onde se lles chama.
O Sr. Alcalde di que non o pon en dúbida.

3º.- MOCIÓN BNG PARA GARANTIR O SUBMINISTRO ELÉCTRICO ÁS
PERSOAS SEN RECURSOS
Dáse lectura ó Ditame da Comisión Informativa de Réxime Interior e Persoal
que di:
“Dáse lectura á Moción presentada polo BNG que di:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Galiza a taxa de risco de pobreza medrou nun só ano 4 puntos,
situándose no 19,4% en 2015. Isto significa que máis de 700.000 persoas
están en risco de exclusión social ou pobreza.
Aos recortes, ao copagamento nos servizos públicos ou á restrición no
acceso a sanidade, hai que engadir a redución nas prestacións por
desemprego, xunto coa futura eliminación de servizos que se prestan nos
concellos, por causa da reforma local, ou as reformas que afectarán
subsidios por desemprego ou as pensións. Estas medidas agrávanse coa
permanente redución dos orzamentos do Estado español e da Xunta, e que,
co encarecemento da enerxía, sexa o gas ou a electricidade, o desemprego
ou a falta de recursos económicos, provocan cada vez máis vítimas da
política de desamparo que desenvolven os gobernos do PP no Estado e na
Xunta de Galiza contra a cidadanía en xeral. Cada vez máis persoas quedan
sen prestacións ao esgotaren as axudas de protección social, sen emprego,
sen fogar ou sen poder afrontar o pagamento de hipotecas, alugueres ou
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VOTACIÓN
Con sete votos a favor (dos sete membros do grupo político do PP), seis
abstencións (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.

servizos básicos como a luz, o gas... ou simplemente poder alimentarse.
O goberno local non só debe garantir por medio da administración
municipal e dos servizos sociais públicos o apoio as persoas que o
precisaren, senón que tamén debe impulsar diante do Estado español e da
Xunta de Galiza iniciativas para que a prestación de servizos básicos
destinados aos grupos máis desfavorecidos e medidas específicas dirixidas
a persoas en risco de exclusión social e con necesidades especiais permitan
contribuír a garantir o benestar, a saúde e calidade de vida nesta situación
dramática que padecen.
En consonancia con isto, hoxe, outro dos factores de vulnerabilidade
para moitas familias galegas é a pobreza enerxética, e concretamente o
subministro eléctrico as súas vivendas. Os datos referidos ao Estado español
demostran que, antes de comezar a crise económica, o número de familias
que sufrían un corte de luz polo impago do recibo da empresa
subministradora era de 600.000 e, nos últimos anos incrementáronse.
Esta situación faise especialmente dramática pensando que se poidan
producir cortes do subministro en fogares sen recursos, un feito que
agudizará aínda máis as penosas condicións de vida das persoas que os
habitan.
Países europeos, como Francia, limitan durante o tempo invernal os
cortes de subministro eléctrico a familias sen recursos que non teñen cartos
para pagar o recibo da luz. Alemaña paga a calefacción e o aluguer das
persoas en paro de longa duración. Cataluña estuda prohibir os cortes de
enerxía a familias na pobreza.

O goberno do Estado español xustifica o fortísimo incremento do recibo
da luz dos últimos anos nun suposto déficit tarifario. Así, argumenta que o
prezo da electricidade non cobre os custos de produción. Porén, isto é falso.
A trampa reside na metodoloxía utilizada para o cálculo do custo de
produción a través de poxas no mercado maiorista, o coñecido como “pool”
eléctrico. Antes da liberalización do sector, ligábase o prezo da enerxía ao
custo real de produción de cada unha das tecnoloxías. Na actualidade, o
prezo final da electricidade no mercado maiorista vén determinado polo
prezo da última oferta en ser aceptada. Isto significa que, dada a existencia
de tecnoloxías que producen a uns custos moi inferiores, este sistema xera
uns beneficios exaxeradamente elevados aos propietarios desas instalacións
de produción; son os coñecidos no sector como “beneficios chovidos do
ceo”, sobre todo no caso de enerxías case amortizadas como a
hidroeléctrica e a nuclear. Cabe, por tanto, opoñerse con absoluta
rotundidade a incrementos no recibo da luz eléctrica que só fan engordar as
contas de resultados das grandes compañías eléctricas. Cómpre avogar,
pois, por unha reforma a fondo da normativa do sector eléctrico, tanto para
corrixir os denominados inxustos e elevados beneficios que se xeran co
formato actual de poxas de enerxía no mercado maiorista, co que se poría
fin á escalada no incremento do déficit da tarifa, como para retornar a un
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Os niveis e datos de pobreza en Galiza que enumeramos ao principio e
as condicións climatolóxicas adversas do inverno, fan especialmente
necesario que o goberno central e a Xunta de Galiza adopten medidas
diante desta problemática para evitar as súas dramáticas consecuencias.

modelo de maior intervención e control nun servizo esencial como o
subministro eléctrico aos fogares, cuxa liberalización demostrou que
beneficia exclusivamente ás grandes empresas enerxéticas a custo dunha
política abusiva coa maioría das persoas abonadas.
Esta situación prodúcese nun contexto en que Galiza é excedentaria na
produción
de electricidade. Así, mentres padece os custos sociais e
medioambientais que supón a xeración eléctrica, non obtén ningún
beneficio desta condición.
Por iso, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno da corporación
municipal a adopción do seguinte ACORDO
Instar á Xunta de Galiza ás seguintes cuestións:
 Realizar as modificacións lexislativas necesarias para garantir o
subministro enerxético ás familias que estean en situación de pobreza e,
entre tanto, adopte medidas prácticas para evitar as dramáticas
consecuencias desta problemática nos fogares galegos máis desfavorecidos.
 Instar ao Goberno do Estado a regular a prohibición taxatativa de
corte de suministro unilateral por parte das empresas subministradoras de
servizos esenciais, particularmente os de enerxía, ás familias, precisándose
en todo caso a autorización da administración competente para evitar os
cortes a persoas e familias sen recursos.
 Solicitar do Goberno do Estado español que permita a creación dunha
tarifa eléctrica galega que, atendendo á condición de Galiza como
excedentaria na produción de electricidade, posibilite unhas menores tarifas
tanto para o consumo doméstico como para as empresas.

DEBATE
O Sr. Lourenzo Sobral explica a Moción, di que en Galiza hai un índice de
pobreza do 20%, unha de cada cinco persoas é pobre, posiblemente máis por
que non se ten en conta a emigración, ademais somos os que menos
cobramos e máis horas traballamos. Tamén di que os Servizos Sociais non
deberían ser municipais, tratan dereitos fundamentais, deberían ser
xestionados pola Xunta ou polo Estado. O que pagamos non é o prezo real da
produción de enerxía, se non o que se puxou, son ganancias caídas do ceo,
polo tanto, obriga a moitas familias que non poidan encender a calefacción
en inverno. Somos unha Comunidade Autónoma que produce enerxía, non
reverte un só euro en Galicia, o beneficio vai para as empresas de fóra,
empregan os nosos ríos, montes... e pagan os impostos en Madrid. Nesta
Moción se pide garantir un prezo xusto e que se inicien os pasos para
implementar unha tarifa eléctrica galega.
O Sr. Alcalde di que dende que se presentou a Moción houbo cambios, dende
finais do mes de decembro o Goberno e o PSOE pecharon o acordo para
prohibir por lei o corte do suministro eléctrico aos fogares máis vulnerables
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A Comisión propón ó Pleno do Concello a adopción do seguinte
acordo:
Aprobar a Moción presentada nos seus propios termos.

VOTACIÓN APARTADOS 1º E 2º DO ACORDO
Por unanimidade dos trece membros presentes da Corporación, o Pleno do
Concello adopta o seguinte acordo:
Aprobar os apartados 1º e 2º da Moción presentada nos seus propios
termos.
VOTACIÓN APARTADO 3º DO ACORDO
Con sete votos en contra (dos sete 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:
Desestimar o apartado 3º da Moción presentada nos seus
propios termos.
A Sra. Ocampo González abandona a sesión sendo as 13:50 horas.
4º.- DACIÓN CONTA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº
10/2016 E 11/2016 POR XERACIÓN DE CRÉDITOS E NÚM. 12/2016
MODALIDADE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS DO
MESMO GRUPO DE FUNCIÓN (Expte 592/2016)
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durante todo o ano e estase estudando estendelo tamén á factura do gas,
tamén se clarifica o financiamento do bono social, tamén moitas persoas se
beneficiaron do tícket eléctrico social, unhas 4.000 familias galegas. O
Concello se adheriu a un Convenio da Fegamp que se tramita a través dos
Sevizos Sociais. É certo que Galicia é unha potencia produtora e xa se está a
beneficiar de cuantiosos investimentos que exercen un efecto tractor en
diversas actividades económicas da CCAA (como en muíños), se crearon
30.000 empregos directos e indirectos e supón o 5% do PIB galego. Están de
acordo cos dous primeiros puntos, pero no da tarifa non, é unha ruptura do
principio de solirialidade entre autonomías. Non se debe esquecer que todos
os españois pagaron nas súas facturas as primas que nos permitiron ser unha
potencia en renovables, a súa postura é reforzar as unións. Galicia si ten
beneficios, é os recibe do Fondo Compensación Intersectorial. Falan da xente
máis vulnerable, e están de acordo nos dous puntos e o resto votaran en
contra, non están de acordo na tarifa eléctrica galega.
O Sr. Lourenzo Sobral di que segundo di o Alcalde dende que se presentou a
Moción houbo cambios, son cambios pequenos, eles se quedan cos grandes.
As eléctricas subiron nestes días de frío de 55€ a 88 € en 5 días. É unha
especulación dos oligopolios que sentan a cargos do PP e do PSOE nas
eléctricas. O consumo incrementa un 70%, se isto non está pensado para que
se enchen petos e a xente pase frío, por que pagar peaxes? producimos a
enerxía aquí e a pagamos como se a levásemos a Valencia. Temos que ter
vantaxe nun produto que facemos nos, o que pasa aquí soamente ocorre nos
países espoliados. Di que imaxinaba que votarían por partes, se lle pedides
aos pobres que lle paguen aos ricos, outras CCAA teñen salarios mais altos
que aquí. Se reparten 12 millóns de euros, se queredes votar por partes non
hai problema, non creemos que o beneficio se debe repartir, por iso non se
rompe a unida patria.

Se da conta da Resolución da Alcaldía nº 442/16, de data 22 de novembro de
2016, que di:
Asunto: APROBACIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº
10/2016 POR XERACIÓN DE CRÉDITOS. (Expte 592/2016)
Visto o expediente tramitado para a aprobación da modificación de
créditos núm. 10/2016 coa modalidade de xeración de créditos, con ocasión
de ingresos, polo importe total de 179.314,20€ correspondentes a
aportacións e subvencións que a continuación detállanse:
 Subvención concedida por Resolución do Xefe territorial da Consellería
de Economía, Emprego e Industria de data 30/09/2016 para
"Obradoiro de Emprego Hostalería Verdugo" " durante 6 meses, e polo
importe de 179.134,20€ .
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 10/16
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
Subvención corrente Xunta, en materia de emprego
e desenrolo local
TOTAL
Altas na Partida de Gastos
Partida

Descripción

241.131

Retribucións persoal laboral temporal

241.160

Seguridad social

179.134,20
179.134,20

Euros
141.097,00
20.373,20

241.22105

Subministros produtos alimenticios

6.000,00

241.22199

Outros subministros

4.664,00

241.22299

Gastos en comunicacións

1.000,00

241.22799

Traballos realizados por empresas e profesionais

6.000,00

TOTAL

179.134,20

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
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450.50

Se da conta da Resolución da Alcaldía nº 443/16, de data 23 de novembro de
2016, que di:
Asunto: APROBACIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº
11/2016 POR XERACIÓN DE CRÉDITOS. (Expte 592/2016)
Visto o expediente tramitado para a aprobación da modificación de
créditos núm. 11/2016 coa modalidade de xeración de créditos, con ocasión
de ingresos, polo importe total de 2.000€ correspondentes a aportacións e
subvencións que a continuación detállanse:
Subvención concedida pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial o
día 10/06/16 dentro do programa " Axudas Básicas de Emerxencia
2016 Investimentos”, e polo importe de 2.000€
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 11/16
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
Transferencias de capital Deputación Provincial
TOTAL
Altas na Partida de Gastos
Partida
2310.78

Descripción

Axuda emerxencia social a familias e institucións
sen fins de lucro

2.000,00
2.000,00
Euros
2.000,00

TOTAL
2.000,00
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
Se da conta da Resolución da Alcaldía nº 511/16, de data 20 de decembro de
2016, que di:
Asunto: Aprobación expediente modificación créditos núm. 12/2016
modalidade transferencia de crédito
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Visto o expediente tramitado para a aprobación da modificación de créditos
núm. 12/2016 coa modalidade de transferencia de créditos entre partidas
do mesmo grupo de función para dotar a partida correspondentes do
Orzamento de gastos do crédito necesario para poder transferir ao Concello
de Pazos de Borben :
 Aportación de reparación do camión IVECO a cantidade de
3.898,64€
De conformidade co establecido nos artigos 179.2 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de Marzo, Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais en concordancia co art. 40.3 do Real Decreto 500/90, de 20
de abril, polo que se desenrola o capítulo primeiro do título 6 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais e a Base 7 das de Execución do
Orzamento actualmente vixente,
RESOLVO

1.- Aprobar o expediente de modificación de créditos n.º 12/2016, coa modalidade de
transferencia de créditos entre partidas do mesmo grupo de función, de acordo ao
seguinte detalle:
Altas nas partidas de gastos

Partida

Descripción

943.461

Transferencia corrente a Concellos

Euros
3.000,00
TOTAL

3.000,00

Baixas nas partidas de gastos

Partida

Descripción

Euros

920.633

Inversións reposicion maquinaria, instalac. e
utillaxe

3.000,00

TOTAL

3.000,00

2.- Dar conta ao Pleno da Corporación da presente resolución na primeira
sesión ordinaria que este celebre.
3.Sendo o expediente que se aproba firme e executivo,introducir na
Contabilidade Municipal os axustes do mesmo, sen máis trámites.
O Pleno do Concello se da por enterado
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Estes gastos poden financiarse, según consta na referida Memoria, mediante baixas nas
seguintes partidas:

5º.- DACIÓN CONTA PRÓRROGA DO ORZAMENTO XERAL DO ANO
2016 PARA O ANO 2017
Se da conta da Resolución da Alcaldía nº 526/16, de data 28 de decembro de
2016, que di:
ASUNTO: Prórroga do Orzamento Xeral do ano 2016 para o ano 2017
De acordo co disposto no artigo 112.5 da Lei de bases de réxime local
7/85, o artigo 169.6 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 marzo, polo que
se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais e no artigo
21.1 e 2 do Real decreto 500/90, do 20 de abril, si ao iniciarse o exercicio
económico non entrase en vigor o orzamento correspondente, entenderase
automaticamente prorrogado o do exercicio anterior.
Estando próximo o remate do exercicio 2016, sen que nesta data o
Pleno da Corporación adoptase o acordo de aprobación do orzamento
municipal para o ano 2017, debe prorrogarse o orzamento actual ao vindeiro
exercicio.

CONSIDERANDO que no anexo de investimentos, que forma parte do
orzamento deste Concello para o ano 2016, se relacionan gastos de
investimento que se tiña previsto acometer nese exercicio, financiados con
recursos propios, ben na súa totalidade ou ben en conxunción con achegas
procedentes doutros axentes financiadores ou ben exclusivamente con
achegas de axentes externos, pódese concluír que unha parte dos mesmos
se atopan afectados polas dúas excepcións á prorroga impostas no TRRRFL
e no Real Decreto 500/90, isto é, créditos para servizos ou programas que
deban concluír no exercicio anterior ou que estean financiados con crédito
ou outros ingresos específicos ou afectados. Asi mesmo, no citado anexo
existen gastos de investimento que poderíamos definir como xenéricos,
financiados integramente con recursos propios, polo que se considera que
os mesmos non se atopan incluídos nas limitacións antes expostas.
CONSIDERANDO que poden prorrogarse os créditos iniciais para o
ano 2017 excepto aqueles créditos para servizos ou programas que
concluíron ou deberon concluír
no exercicio anterior ou que estean
financiados con crédito ou outros ingresos específicos ou afectados e non
habituais.
CONSIDERANDO o informe da secretaria-interventora adxunta
Esta Alcaldía no exercicio das competencias atribuídas polo artigo
21.1,s) da Lei 7/85, de bases de réxime local, e de conformidade co disposto
no artigo 169.6 do Real decreto lexislativo 2/2004, da Lei reguladora das
facendas locais e co artigo 21 do Real decreto 500/90, de orzamentos das
entidades locais,
RESOLVE:
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A prórroga do orzamento do ano 2016, afecta aos seus créditos
iniciais, non afectando ás modificacións de crédito nin aos créditos para
servizos ou programas que deban concluír no exercicio anterior ou que
estean financiados con créditos ou outros ingresos específicos adoptados,
que exclusivamente foran a percibirse nese exercicio.

Primeiro.- Dende o día 1 de xaneiro de 2017 e ata a entrada en vigor do
orzamento xeral para o ano 2017, prorróganse os orzamentos xerais do ano
2016, aprobados inicialmente por acordo do Pleno da Corporación o día 21
de marzo de 2016 e coa publicación da súa aprobación definitiva no BOP nº
74 de data 19/04/16.
Segundo.- Prorróganse os créditos iniciais do estado de gastos e de
ingresos do Orzamento do Concello de Soutomaior do ano 2016 para o
exercicio 2017 coos seguintes axustes:
BAIXAS NO ESTADO DE GASTOS

Aplicación
Orzamentaria
461
761

Crédito inicial
25.000,00
98.855,00
34.996,00
105.000,00
30.108,00
5.000,00
19.300,00
66.000,00
135.207,00
35.000,00
TOTAL AXUSTES
GASTOS

Axustes Baixa
25.000,00
98.855,00
34.996,00
82.000,00
24.700,00
2.300,00
19.300,00
60.000,00
135.207,00
35.000,00
517.358,00

Crédito Total
prorrogable
0,00
0,00
0,00
23.000,00
5.408,00
2.700,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
37.108,00

BAIXAS NO ESTADO DE INGRESOS
Crédito inicial
Axustes Baixa
151.030,00
349.700,00
TOTAL AXUSTES
INGRESOS

Crédito Total
prorrogado
106.700,00
44.330
349.700,00
0,00
456.400,00

Terceiro.- O Orzamento de gastos unha vez realizados os axustes ascende a
3.520.206€ e o de ingresos a 3.581.164€ euros
PRESUPOSTO DE GASTOS
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Total oper. Cap. 1 ao 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9

PRESUPOSTO DE INGRESOS
975.611,00Capítulo 1
892.764,00
2.249.742,00Capítulo 2
27.000,00
400,00Capítulo 3
713.840,00
87.340,00Capítulo 4
1.915.375,00
Capítulo 5
10.200,00
3.313.093,00
3.559.179,00
201.113,00Capítulo 6
15.985,00
Capítulo 7
0,00
6.000,00Capítulo 8
6.000,00
0,00Capítulo 9
0,00

TOTAL

3.520.206,00TOTAL

3.581.164,00

Cuarto.- O informe técnico que acompaña a Resolución do Orzamento
Prorrogado para o exercicio 2017 cumpre cos principios de estabilidade
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Aplicación
Orzamentaria
171.609
1722.609
1722.619
241.13100
241.16000
241.623
334.623
342.632
450.609
920.632

orzamentaria, sostenibilidade financeira, non contemplando novo
endebedamento neto.
Durante a vixencia da prorroga orzamentaria, o réxime de modificacións
axustarase ao disposto no Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais,no Real Decreto 500/90 , nas bases de execución do orzamento para o
ano 2016 e nas demais disposicións vixentes na materia.
Quinto.- O presente Decreto producirá efectos dende o 1 de xaneiro de
2017, de conformidade co artigo 112.5 da Lei de bases de réxime local 7/85,
de 2 de abril, o artigo 169.6 do Real Decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo , polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas
locais e o artigo 21 do Real decreto 500/90, do 20 de abril.
Sexto.- Dar conta da presente Resolución ao Pleno na próxima sesión que
se celebre.
O Sr. Lourenzo Sobral di que a cuestión é que isto non se debería prorrogar,
entenden que é unha absoluta “chapuza” que un goberno con maioría
absoluta teña que prorrogar o orzamento.
O Pleno do Concello se da por enterado
6º.- DACIÓN CONTA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 1/17 POR
INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS (EXPTE 61/2017)
Se da conta da Resolución da Alcaldía nº 005/17, de data 16 de xaneiro de
2017, que di:

Visto o expediente para a aprobación da modificación de créditos núm.
1/2017, coa modalidade de incorporación de remanentes de créditos, no
que consta o informe favorable da Secretaria-Interventora Adxunta.
No exercicio das atribucións que me confiren as bases de execución do
vixente orzamento en relación co artigo 182 do Texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, de 5 marzo, e os artigos 47 a 48 do Real decreto 500/1990, de 20
de abril,
RESOLVO
PRIMEIRO. Aprobar o expediente de modificación de créditos núm. 1/2017,
coa modalidade de incorporación de remanentes de crédito, de acordo ao
seguinte detalle:
Altas en aplicación de gastos
FINANCIAMENTO
APLICAC.
ORZAMENT
.

TOTAL
CRÉDITOS A
INCORP.
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Asunto: Modificación de créditos nº 1/17 por incorporación de remanentes
de créditos (Expte 61/2017)

241.13100
241.16000
241.13100
241.16000

Dous Peóns Forestal
RISGA ata 19/05/17
Tres Limpiadoras RISGA
ata 19/05/17
Seguridad social RISGA
ata 19/05/17
Bibliotecaria (Aprol Rural)

241.22199

Seguridad social Aprol
Rural-bibliotecaria
Persoal Docente e
administrativa Hostalería
Verdugo
Alumnos opercións
básicas de cociña O.E.
Hostalería Verdugo
Alumnos opercións
básicas de camareiro/a,
restaurante-bar O.E.
Hostalería Verdugo
Seguridad social O.E.
Hostalería Verdugo
Subministro produtos
alimenticios
Outros subministros

241.22299

Gastos en comunicacións

241.13100
241.13100
241.13100

241.16000
241.22105

RTE.
SUBVENC.
TESOUR.
GASTOS
XERAIS

241.22799

Traballos realizados por
empresas e profesionais
454.609
Pavimentación camiño
Pedreira
454.609
Pavimentación camiños
Pino Manso e Carballal
454.609
Pavimentación camiños
Lourido, Romariz e
Carrasqueira
920.632
Mantemento e
conservación Casa
Consistorial
933.632
Rehabilitación Centro
Multiusos de Arcade
TOTAL CRÉDITOS A INCORPORAR

PRÉS
TAMO

9.981,16

9.981,16

14.418,87

14.418,87

6.519,87

6.519,87

6.769,08

6.769,08

2.076,29

2.076,29

40.553,55

40.553,55

34.862,06

34.862,06

38.283,70

38.283,70

16.995,78

16.995,78

6.000,00

6.000,00

4.664,00

4.664,00

1.000,00

1.000,00

6.000,00

6.000,00

38.880,88

38.880,88

32.130,79

32.130,79

39.684,21

39.684,21

34.900,00

34.900,00

6.487,05

6.487,05

340.207,2
9

340.207,29

Esta modificación finánciase con cargo a Remanente líquido de Tesourería,
nos seguintes termos:
Altas en concepto de Ingresos
ECONÓMICA
Concepto
450.50

761

Descrición
Con cargo a compromisos de aportación (E.O
Hostaleria 148.359,09 + Bibliotecaria 8.845,37 (Aprol
Rural) + Risga 30.919,90)
Con cargo a compromisos de aportación

Euros
188.124,36

152.082,93
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241.13100

RTE.
TESOUR.
GASTOS
C/FINANCI
ACION
AFECTAD
A

TOTAL

340.207,29

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.
O Pleno do Concello se da por enterado
7º.- DACIÓN CONTA INFORME PERÍODO MEDIO DE PAGO 4º
TRIMESTRE 2016
Dáse con do informe da Secretaria-Interventora Adxunta de data 23 de
xaneiro de 2017, que di:
ASUNTO: INFORME PERÍODO MEDIO DE PAGO 4º TRIMESTRE
2016

SEGUNDO. Establece o artigo cuarto da lei 15/2010, de 5 de xullo,
de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, 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
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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.

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.

Importe
operacións
pagadas
1.087.226,85

Ratio de
operacións
pagadas
-14,06

Importe
pagos
pendentes
66.439,36

Ratio de
operacións
pendentes
-21,41

Período
medio de
pago (PMP)
-14,48

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 información sobre o cumprimento da normativa
de morosidade ao Ministerio 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
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A metodoloxía de cálculo do Período Medio de Pago relativo ao 4º
trimestre de 2016 arroxa segundo o anterior, os seguintes datos:

8º.- DACIÓN CONTA INFORME 4º TRIMESTRE 2016 DE CUMPRIMENTO
DE PRAZOS LEI 15/2010 DETALLE DE PAGAMENTOS REALIZADOS E
PENDENTES DE PAGAMENTO DO CONCELLO DE SOUTOMAIOR
Dáse con do informe da Secretaria-Interventora Adxunta de data 23 de
xaneiro de 2017, que di:
ASUNTO: INFORME 4º 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,

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 seguintes 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
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.
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ANTECEDENTES

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
pagamento ó final do trimestre.

pendentes

de

Informe TRIMESTRAL de cumprimento de prazos Lei 15/2010
Detalle de Pagamentos Realizados e Pendentes de Pagamento da
Entidade
Entidade: Concello de Soutomaior
Informe correspondente ó exercicio: 2016

Pagamentos realizados

Período

Período

no trimestre

medio

medio

pagame

pago

nto

excedido

Pagamentos realizados no trimestre
Dentro período legal pago

Fóra do período legal
Númer

(PMP)

(PMPE)

Número

(días)

(días)

pagos

Importe total

o de

pago
Importe
total

Gastos en bens correntes

18

798

788.233,42

pagos
0

e de servizos
Inversións reais
Outros pagos realizados

12
5

23
26

297.598,26
7.463,65

0
0

0,00
0,00

por operacións comerciais
Sen desagregar
Total

0
16

0
847

0,00
1.093.295,33

0,00
0

0,00
0,00

0,00
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Trimestre 4º

Xuros de mora

Xuros de mora pagados no período
Número pagamentos

Importe total
0

Facturas ou

Período

Período

0,00

Pendentes de pago a final do trimestre

documentos

medio do

medio do

xustificativos

pendente

pendente

Dentro período legal

Fóra do período legal

pendentes de

de pago

de pago

pago ao final do

pago ao final do

pagamento ó final

(PMPP)

excedido

do trimestre

(días)

(PMPPE)

trimestre
Número de
Importe

trimestre
Número de
Importe

operacións

operacións

(días)
Gastos

en

correntes

bens
e

total

9

74

66.439,36

0

0,00

0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0

0

0,00

0

0,00

74

66.439,36

0

0,00

de

servizos
Inversións reais
Outros pagamentos
realizados

total

por

operacións
comerciais
Pagamentos
realizados
pendentes de aplicar
a orzamento
Total

9

0

Adxúntanse os listados contables

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 23 de novembro de 2016 ao 25 de xaneiro de 2017 (núms. 442/16 a
020/17), que foron remitidas ós/ás concelleiros/as ó seu buzón na sede
electrónica.
16º.- ROGOS E PREGUNTAS
O Sr. Lourenzo Sobral realiza as seguintes preguntas:
1º.- Foron convocados para unha Comisión Informativa o próximo luns ás
13:00 horas, cos problemas laborais que implica para algúns concelleiros/as,
o Pleno vai ser tamén a esa hora?
Resposta Sr. Alcalde: O Pleno non está convocado, hai algunha hora que
considerades que é mellor?
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O Pleno do Concello se da por enterado

O Sr. Lourenzo Sobral di que piden acordar un horario, a que hora se vai a por
o Pleno?
O Sr. Alcalde di que cando se faga a Comisión se mirará a hora, manterase a
hora de sempre.
O Sr. Lourenzo Sobral pregunta si se vai convocar pola tarde.
O Sr. Alcalde di que se vai a convocar en tempo e forma.
2º.- Varios veciños denuncia o mal funcionamento do bombeo na Lavandeira,
se van a tomar medidas?
Resposta Sr. Fernández Garrido: Di que os bombeos se revisan un ou
dous días por semana, o van a ver de todas formas.
3º.- En Cimadevila un veciño pediu modificar a dirección da rúa por motivos
de saúde por escrito hai 5 meses e non ten resposta. Como pode ser que non
se responda?
Resposta Sr. Alcalde: O teñen que ver.
O Sr. Fernández Garrido di que se falou con esa persoa.
O Sr. Lourenzo Sobral di pide que se lle responda.
4º.- En Arcade de Riba hai unha arqueta que non queda a nivel superior que a
auga e hai unha vivenda que se inunda. Por qué se fixo así a arqueta?
Resposta Sr. Vidal Lage: O van a ver, hai solución para iso.
A Sra. Montero Pérez quere deixar constancia de que non se lle avisou que se
quitara da Orde do Día o Plan Xeral de Ordenación Municipal.
O Sr. Alcalde pide desculpas porque pensou que se lle avisara.
E non habendo outros asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde levantou a
sesión sendo as catorce horas e dez minutos do mesmo día, do que eu,
Secretaria, certifico.
A SECRETARIA-INTERVENTORA ADXUNTA,
Documento asinado dixitalmente á marxe.
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O ALCALDE,

