
 

NUM. 11/2016

ACTA DA SESION ORDINARIA DE PLENO DE DATA 29 DE SETEMBRO DE 
2016  

En Soutomaior, a 29 de setembro 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. Jesús Antonio Vidal Lage, 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, D.ª Olalla Obelleiro Hermida e 
D.ª Verónica Montero Pérez e coa asistencia da Secretaria-Interventora, D.ª 
Margarita Mariño Pérez e da Secretaria-Interventora Adxunta, para celebrar 
sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal en primeira convocatoria.

Ausente: Dª María Menduiña Durán.

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

1º.-APROBACION ACTA ANTERIOR, NUM. 10/16
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. 10/16, de data 29 de agosto de 2016.

A devandita acta é aprobada con once votos a favor e unha abstención 
da membro do grupo mixto (por non haber asistido ó Pleno ó que se refire a 
acta).

2º.- APROBACIÓN CONTA XERAL 2015 (EXPTE 809/2016). 

Vista  a  Conta  Xeral  do  exercicio  2015,  xunto  con  toda  a  súa 
documentación anexa á mesma, segundo a lexislación vixente.

Visto o informe de Intervención de data 22 de xuño de 2016, e o Ditame 
da Comisión Especial de Contas de data 18 de xullo de 2016.

Visto que a  mesma expúxose ao público  no Taboleiro  de Anuncios do 
Concello e no Boletín Oficial da Provincia Nº 142 de data 27/07/16, para que 
puidesen  presentarse  reclamacións,  reparos  ou  observacións,  e  non 
presentándose ningunha,  segundo consta no certificado de Secretaría de 
data 1 de setembro de 2016.

Proponse ó Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:

1.- Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2015.

2.- Render a Conta Xeral así aprobada e toda a documentación que a integra 
á fiscalización do Tribunal  de Contas,  tal  e  como se establece no artigo 
212.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado 
por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

DEBATE
O  Sr.  Alcalde  procede  a  dar  unha  explicación  sobre  a  tramitacion  do 
expediente.

 



 

O Sr.  Lourenzo Sobral  di que María Menduíña non pode estar por razóns 
laborais. Insiste en que os Plenos deben ser pola tarde ou incluso pola mañá 
pero non o mediodía. En relación á Conta Xeral van votar en contra non por 
razóns técnicas, non dubidan da elaboración da Conta en termos contables 
pero é o reflexo dun orzamento e dunhas políticas, que non obedecen a 
unhas políticas positivas para o Concello. O gasto corrente é moi elevado e 
os  investimentos insuficientes,  183.000 €.  Para eles obedece a motivos 
electorais eor elo incumpren coa Lei.
A Sra. Montero Pérez di que vaise abster.

VOTACIÓN
Con sete votos a favor (dos sete membros do grupo político do PP), 

catro votos en contra (dos catro membros presentes do grupo político do 
BNG) e unha abstención (da membro presente do GM) o Pleno do Concello 
adopta o seguinte acordo:

1.- Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2015.

2.- Render a Conta Xeral así aprobada e toda a documentación que a integra 
á fiscalización do Tribunal  de Contas,  tal  e  como se establece no artigo 
212.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado 
por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

3º.- DACIÓN CONTA DO INFORME MOROSIDADE 2º TRIMESTRE 2016 
(EXPTE X1003/2016)
Se  da  conta  do  informe,  de  data  10  de  agosto  de  2016,  emitido  pola 
Secretaria-Interventora Adxunta:

ASUNTO: INFORME 2º 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 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.

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 ou Tesoureiro emiten 
o seguinte,

INFORME 
O Informe trimestral considera a seguinte información:

a. Pagamentos realizados no trimestre.
b. Xuros de mora pagados no trimestre.
c. Facturas  ou  documentos  xustificativos  pendentes  de 

pagamento ó final do trimestre.

O Pleno do Concello se da por enterado 

4º.-  DACIÓN  CONTA  DO  INFORME  PERÍODO  MEDIO  DE  PAGO  2º 
TRIMESTRE 2016 (EXPTE X1003/2016)
Se  da  conta  do  informe,  de  data  10  de  agosto  de  2016,  emitido  pola 
Secretaria-Interventora Adxunta:

ASUNTO: INFORME PERÍODO MEDIO DE PAGO 2º 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 xullo, 
de  modificación  de  la  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 
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 
Segundo 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)

642.724,44 -7,15 132.115,77 -16,44 -8,73

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.

DEBATE
O Sr. Lourenzo Sobral di que é moi importante para os proveedores, cree 
que noutros momentos se fixo en menor prazo. Insta ó Goberno para que se 
consiga que os proveedores cobren antes, polas dificultades que o retraso 
no cobro conleva en moitos casos.
O Sr.  Alcalde di  que o que se reflexa é unha media,  pero cando alguén 
necesita cobrar antes así se fai.

O Pleno do Concello se da por enterado 

5º.-  DACIÓN  CONTA  DOS  EXPEDIENTES  DE  MODIFICACIÓNS  DE 
CRÉDITOS  POR  XERACIÓN  DE  CRÉDITOS  Nº  6/2016  E  Nº  7/2016 
(EXPTE X592/2016).
Dáse  conta  da  Resolución  da  Alcaldía  nº  294/16,  de  data  8  de 
agosto de 2016, que di:

Asunto:  Expediente modificación de créditos nº 6/2016 por xeración de 
créditos

Visto  o  expediente  tramitado  para  a  aprobación  da  modificación  de 
créditos núm. 6/2016 coa modalidade de xeración de créditos, con ocasión 
de  ingresos,  polo  importe  total  de 33.426,81  €  correspondentes  a 
aportacións e subvencións que a continuación detállanse:

 Subvención concedida pola Xunta de Galicia para a obra “Saneamento 
en  Pereira-Rial  ”,  en  virtude  da  Resolución  do  14/07/2016  do 
Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza, e polo importe de 33.426,81€.

 



 

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 6/16 
do Orzamento Xeral para 2016 na modalidade de xeración de crédito, de 
acordo ao seguinte detalle:

Partida Descrición Euros

75080 Subvención de capital Xunta 33.426,81

TOTAL 33.426,81

Altas na Partida de Gastos

Partida Descrición Euros

160.609 Saneamento en Pereira-Rial 33.426,81

TOTAL 33.426,81

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.

Dáse  conta  da  Resolución  da  Alcaldía  nº  300/16,  de  data  10  de 
agosto de 2016, que di:

Asunto:  Expediente modificación de créditos nº 7/2016 por xeración de 
créditos

Visto  o  expediente  tramitado  para  a  aprobación  da  modificación  de 
créditos núm. 7/2016 coa modalidade de xeración de créditos, con ocasión 
de ingresos, polo importe total de 59.717€ correspondentes a aportacións e 
subvencións que a continuación detállanse:

 Subvención concedida pola Xunta de Galicia para a obra “Reforma do parque 
infantil  de  Arcade”,  en  virtude  do  Convenio  de  colaboración  entre  a 
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de 
Soutomaior  de data 22/07/2016, e polo importe de 59.717€.

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 7/16 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 Descrición Euros

75080 Subvención de capital Xunta 59.717,00

TOTAL 59.717,00

Altas na Partida de Gastos

Partida Descrición Euros

171.619 Reforma parque infantil de Arcade 59.717,00

TOTAL 59.717,00
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.

DEBATE
O  Sr.  Lourenzo  Sobral  di  que  a  isto  e  ao  que  se  refería  ao  falar  das 
modificacións de créditos.  Si  son cousas sobrevenidas é entendible  e as 
apoian.  Non  así  en  moitas  outras  que  obedecen  a  unha  falta  de 
planeamento.

O Pleno do Concello se da por enterado 

6º.-  DACIÓN  CONTA  LINEAS  FUNDAMENTAIS  ORZAMENTO  2017 
(EXPTE X1131/2016)
Dáse  conta  da  Resolución  da  Alcaldía  nº  331/16,  de  data  10  de 
agosto de 2016, que di:

Asunto: LINEAS FUNDAMENTAIS ORZAMENTOS 2017

En cumprimento das obrigas contemplada na  Orden HAP/2105/2012, de 1 
de  outubro,  por  la  que  se  desenrolan  as  obrigas  de  subministro  de 
información  previstas  na  Lei  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de 
Estabilidade Orzamentaria e  Sostibilidade Financeira,

RESOLVO
1.-.Aprobar as líneas fundamentais do Orzamento 2017, co seguinte 

resume:

 



 

Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros).

Ingresos

Año  2016
(Estimación 
dos
dereitos 
recoñecidos 
netos) 

%  taxa
variación
2016/2015

Año  2017
(Estimación 
das
Previsións 
iniciais) 

Supostos  nos  que 
basanse  as 
proyeccións/
Adopción da medida

Ingresos correntes 3.829.185,00 -0,93 3.793.644,00

Derivados  de 
evolución  tendencial 
(non  afectados  por 
modificacións 
políticas)

3.755.325,00 1,02 3.793.644,00

Derivados  de 
modificacións  de 
políticas (*)

73.860,00 -100,00 0,00 APROBADA E APLICADA 

Medida  1:  Subidas 
tributarias,  supresión 
de  exencións  e 
bonificacións 
voluntarias

0,00 0,00 0,00

Medida 2: Potenciar a 
inspección  tributaria 
para  descubrir  feitos 
imponibles  non 
gravados

73.880,00 -100 0,00

 



 

Medida  3:  Correcta 
financiación de taxas 
e  prezos  públicos 
(detallado  máis 
adelante)

0,00 0,00 0,00

Medida  4:  Otras 
medidas  por  o  lado 
dos ingresos

0,00 0,00 0,00

Ingresos de capital 495.945,00 -100,00 0,00

Derivados  de 
evolución  tendencial 
(non  afectados  por 
modificacións 
políticas))

495.945,00 -100,00 0,00

Derivados  de 
modificacións  de 
políticas (*)

0,00 0,00 0,00

Ingresos  non 
financieros

4.325.130,00 -12,29 3.793.644,00

Derivados  de 
evolución  tendencial 
(non  afectados  por 
modificacións 
políticas)

4.251.270,00 -10,76 3.793.644,00

Derivados  de 
modificacións  de 

0,00 0,00 0,00

 



 

políticas (*)

Ingresos financeiros 0,00 0,00 0,00

Derivados  de 
evolución  tendencial 
(non  afectados  por 
modificacións 
políticas)

0,00 0,00 0,00

Derivados  de 
modificacións  de 
políticas (*)

0,00 0,00 0,00

Ingresos totales 4.325.130,00 -12,29 3.793.644,00

Derivados  de 
evolución  tendencial 
(non  afectados  por 
modificacións 
políticas)

4.251.270,00 -10,76 3.793.644,00

Derivados  de 
modificacións  de 
políticas (*)

73.860,00 -100,00 0,00

Entidades  que  integran  la  Corporación  (AA.PP.).  Datos 
Económicos consolidados. Gastos (en euros).

Gastos Año  2016 %  taxaAño  2017

Supostos  nos  que 
se  basan  as 
proyeccións/
Adopción  da 

 



 

(Estimación  das
obrigas 
recoñecidas 
netas) 

variación
2017/2016

(Estimación 
dos
Créditos 
iniciais) 

medida

Gastos correntes 3.325.945,00 3,43 3.440.158,00

Derivados  de 
evolución 
tendencial  (non 
afectados  por 
modificacións 
políticas)

3.325.945,00 3,43 3.440.158,00

Derivados  de 
modificacións  de 
políticas (*)

0,00 0,00 0,00

Medida  1: 
Reducción  de 
costes  de  personal 
(reducción  de 
soldos o efectivos)

0,00 0,00 0,00

Medida  2: 
Regulación  do 
régime  laboral  e 
retributivo  das 
empresas  públicas 
tomando  en 
consideración 
aspectos  tales 
como  o  sector  de 
actividade,  o 
volumen  de 
negocio,  a 
percepción  de 
fondos públicos

0,00 0,00 0,00

 



 

Medida  3: 
Limitación  de 
salarios  nos 
contratos mercantís 
o de alta dirección, 
con  identificación 
do  límite  das 
retribucións básicas 
e dos criterios para 
a  fixación  das 
retribucións 
variables  e 
complementarias 
que en calquer caso 
se  vincularán  a 
aspectos  de 
competitividade  e 
consecución  de 
obxectivos  que 
promovan  as  boas 
prácticas de xestión 
empresarial

0,00 0,00 0,00

Medida 4: Redución 
do  número  de 
conselleiros  dos 
Consellos  de 
Administración  das 
empresas do sector 
público

0,00 0,00 0,00

Medida  5: 
Regulación  das 
clausulas 
indemnizatorias  de 
acordo  á  reforma 
laboral en proceso

0,00 0,00 0,00

Medida 6: Redución 
do  número  de 
persoal  de 
confianza  e  a  súa 
adecuación  ao 
tamaño  da 
Entidade local

0,00 0,00 0,00

 



 

Medida 7: Contratos 
externalizados  que 
considerando o seu 
obxecto  poden  ser 
prestados  polo 
persoal  municipal 
actual

0,00 0,00 0,00

Medida  8: 
Disolución daquelas 
empresas  que 
presenten perdas > 
½  capital  social 
segundo  artigo 
103.2  do  TRDLVRL, 
non  admitíndose 
unha ampliación de 
capital  con cargo á 
Entidade l

0,00 0,00 0,00

Medida  9:  Realizar 
estudo  de 
viabilidade  e 
análise 
custo/beneficio  en 
todos  os  contratos 
de  investimento 
que  vaia  a  realizar 
a  entidade  durante 
a  vixencia  do  plan 
antes  da  súa 
adxudicación, 
sendo  dita 
viabilidade requisito 
preceptivo  para  a 
celebración  do 
contrato

0,00 0,00 0,00

Medida  10: 
Redución  de 
celebración  de 
contratos  menores 
(primarase  o 
requisito  do  menor 
prezo de licitación)

0,00 0,00 0,00

 



 

Medida  11: 
Redución de cargas 
administrativas  aos 
cidadáns  e 
empresas

0,00 0,00 0,00

Medida  12: 
Modificación  da 
organización  da 
corporación local

0,00 0,00 0,00

Medida  13: 
Redución  da 
estructura 
organizativa  da 
EELL

0,00 0,00 0,00

Medida  14: 
Redución  da 
prestación  de 
servizos de tipo non 
obrigatorio

0,00 0,00 0,00

Medida  15:  Outras 
medidas por o lado 
dos  gastos 
correntes

0,00 0,00 0,00

Gastos de capital 772.105,00 -87,05 100.000,00

Derivados  de 
evolución 
tendencial  (non 
afectados  por 
modificacións 
políticas)

772.105,00 -87,05 100.000,00

 



 

Derivados  de 
modificacións  de 
políticas (*)

0,00 0,00 0,00

Medida  16:  Non 
execución  de 
inversión  prevista 
inicialmente

0,00 0,00 0,00

Medida  17:  Outras 
medidas por o lado 
dos  gastos  de 
capital

0,00 0,00 0,00

Gastos  non 
financeiros

4.098.050,00 -13,61 3.540.158,00

Derivados  de 
evolución 
tendencial  (non 
afectados  por 
modificacións 
políticas)

4.098.050,00 -13,61 3.540.158,00

Derivados  de 
modificacións  de 
políticas (*)

0,00 0,00 0,00

Gastos financeiros 0,00 0,00 0,00

Derivados  de 
evolución 
tendencial  (non 
afectados  por 

 



 

modificacións 
políticas

Derivados  de 
modificacións  de 
políticas (*)

0,00 0,00 0,00

Gastos totais 4.098.050,00 -13,61 3.540.158,00

Derivados  de 
evolución 
tendencial  (non 
afectados  por 
modificacións 
políticas

4.098.050,00 -13,61 3.540.158,00

Derivados  de 
modificacións  de 
políticas (*)

0,00 0,00 0,00

  
 

SALDOS E OUTRAS MAGNITUDES

SALDOS  E  OUTRAS 
MAGNITUDES

AÑO 2016
%  TAXA 
VARIACION 
2017/2016

AÑO 2017
SUPOSTOS  NOS 
QUE  SE  BASEAN 
AS PROXECCIÓN

Saldo  operacións 
correntes

503.240,00 353.486,00

Derivados  de  evolución 
tendencial 503.240,00 353.486,00

Derivados  de 
modificacións  de 
políticas

0,00 0,00

Saldo operaciones de 
capital -276.160,00 -100.000,00

Derivados  de  evolución 
tendencial

-276.160,00 -100.000,00

Derivados  de 
modificacións  de 
políticas

0,00 0,00

 



 

Saldo operacións non 
financieras 227.080,00 253.486,00

Derivados  de  evolución 
tendencial

153.220,00 253.486,00

Derivados  de 
modificacóns  de 
políticas

0,00 0,00

Saldo  operacións 
financeiras

0,00 0,00

Derivados  de  evolución 
tendencial 0.00 0,00

Derivados  de 
modificacións  de 
políticas

0,00 0,00

Saldo operacións non 
financieras 227.080,00 253.486,00

(+/-)  Ajustes  para  el 
cáculo  o  necesidad  de 
financiación. SEC95

0,00 0,00

Capacidade  o 
necesidade  de 
financiación

227.080,00 253.486,00

Debeda viva a 31/12 0,00 0,00

Ratio  débeda 
viva/Ingresos 
correntes

0,00 0,00

Segundo.- Remitir as Líneas Fundamentais do Orzamento do Concello 
ao  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  polos  medios 
telemáticos habilitados ao efecto.

Terceiro.- Dar conta ao Pleno da presente Resolución

DEBATE
O Sr. Lourenzo Sobral di que debe haber un criterio político detrás disto. Hai 
varias cousas que se preguntan, 1º  baixadas nos ingresos. 
O Sr. Alcalde di que se debe a que non coñecen a liquidación do ano 2015 
nos tributos do estado. 
O Sr. Lourenzo Sobral di que, 2º, saldo negativo entre ingresos e gastos. 
Pregunta que se vai facer, si hai previsión para iso.
O Sr.  Alcalde di  que a regra de gasto hai  que cumprila  e a estabilidade 
presupuestaria. Lle parece que é inxusto que aos concellos que están ben 
económicamente se lles castigue. Non se pode gastar por encima de ese 
teito. 
O Sr.  Lourenzo Sobral di que, 3º,  a Deputación outorga 500.000 € e non 
están incluídos. 
O Sr. Alcalde di que non sabe si o Plan de Deputación vaise repetir ou non. 
Aquí está posto o xeral e o que depende deles.
O Sr. Lourenzo Sobral di que calquera previsión dos orzamentos debe ser un 
pouco  máis  concreta,  para  que  despois  os  orzamentos  poidan  ser 
participativos.

O Pleno do Concello se da por enterado 

 



 

7º.-  NOVO  INFORME  DE  SEGUIMENTO  PLANO  ECONÓMICO 
FINANCEIRO APROBADO POLO PLENO O DÍA 29 DE MAIO DE 2014 
(EXPTE X 889/2016)

Se da conta do informe, de data 19 de setembro de 2016, emitido pola 
Secretaria-Interventora Adxunta:

ASUNTO:  NOVO  INFORME  DE  SEGUIMENTO  PLANO  ECONOMICO 
FINANCEIRO APROBADO POLO PLENO O DIA 29 DE MAIO DE 2014

LEXISLACIÓN APLICABLE.-
-  Artigos  21  a  24  da  Lei  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de 

Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade financieira (LOEOESF) na súa 
redación dada  pola  Lei  Orgánica  9/2013,  de 20 decembro de  control  da 
débeda comercial nol sector público.

-  RDL 2/2004, de 5 de marzo,  polo que se aproba o Texto Refundido 
da Lei Reguladora das Facendas Locais.

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, pola que se desenrolan as 
obrigas de subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- Artigos19 a 24 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo 
que  se  aproba  o  regulamento  de  desendolo  da  Lei  18/2001,  de  12  de 
decembro,  de Estabilidade Orzamentaria,  na  súa aplicación as entidades 
locais en tanto non contravengan a anterior (LOEOESF ).

ANTECEDENTES: 
1.- Que o Pleno do Concello en sesión celebrada o 29 de maio de 

2014  aprobou  un  Plan  Económico  Financeiro  (PEF)  como 
consecuencia do incumprimento da regra de gasto na Liquidación 
do Orzamento do ano 2013, e cuxo obxectivo é garantir o cumprimento 
dos obxectivos e da regra de gasto no prazo máximo dun ano.
Dito PEF foi presentado ao MEH o 30/05/2014 e remitido a Consellería de 
Facenda 10/10/14 (Acuse de recibo 14/10/14).

2.- Periodo de vixencia do PEF ata o 31/12/2015
3.- A Liquidación do Orzamento do ano 2014 cumpre a estabilidade 

orzamentaria (261.550,38) e a regra de gasto (24.488,04) e  a Liquidación 
do Orzamento do ano 2015 cumpre a estabilidade orzamentaria (86.106,94) 
e incumpre a regra     de gasto en 183.324,57

4.- Informe  da  Secretaria-Interventora  Adxunta,  de  seguimento  do 
PEF do ano 2014 de data 25/05/16,  onde se conclúe que "procede dar por 
rematado o Plano Económico Financeiro do ano 2014 e aprobar un novo 
Plano Económico Financeiro coas medidas contempladas no artigo 25 da Lei 
orgánica 2/2012 que permitan cumprir en 2016-2017 a regra de gasto". 

5.- Con data 20/06/16 (RE 2016-e-RC1384), ten entrada no Concello 
escrito  da  Consellería  de  Facenda  relativo  á  que  este  Concello  ten  que 
aprobar un PEF por incumprimento da regra de gasto na liquidación do 
ano 2015. 
 6.- Con data 8/07/16 o Ministerio de Economía e Hacienda (MEH), 
contesta  a  pregunta  formulada  polo  Concello  concluiendo  que  "no  debe 
aprobarse  un  nuevo  PEF,  si  no  que  procede  adoptar   por  el   Pleno  las 
medidas adicionales que conlleven la recuperación de la estabilidad y el 

 



 

cumplimiento de la regla de gasto al término del ejercicio,  por lo que se 
deberá adoptar los oportunos acuerdos de no disponibilidad de créditos que 
garanticen el cumplimiento de los citados principios al cierre del ejercicio 
2016. Y en el caso de que se liquide el ejercicio 2016 con incumplimiento de 
alguno de los principios se debe aprobar un nuevo PEF 2016/2017".
Non  debe  aprobarse  un  novo  Plano  Económico  Financeiro coas  medidas 
contempladas no artigo 25 da lei orgánica 2/2012, se non que  PROCEDE 
adoptar, polo Pleno, ditas medidas que permitan cumprir a estabilidade e o 
cumprimento da regra de gasto ao fin do exercicio 2016

7.- A vista da resposta do MEH, a Secretaria-interventora Adxunta 
emite  informe  complemetario   de  data  8/07/16  onde  se  conclúe  que 
mantense todo o contido no informe do 25/05/16  salvo que non debe 
aprobarse un novo PEF coas medidas contempladas no artigo 25 da lei 
orgánica  2/2012,  se  non  que  PROCEDE  adoptar,  polo  Pleno,  ditas 
medidas que permitan cumprir  a estabilidade e o cumprimento da 
regra de gasto ao fin do exercicio 2016.
De ambos informes se dió conta ao Pleno en sesión celebrada o día 
14/07/16.

8.-  Ante  a  contradición  existente  entre  o  MEH e  a  Consellería  de 
Facenda, se formula consulta a esta última a través do correo electrónico 
12/08/16,  relativa  a  "  aclaración  de  si  procede  ou  non  aprobar  un  PEF, 
facéndolle  saber,  ademais,  que  na  plataforma  do  MEH.es,  figura  como 
pendente de aprobación o PEF 2016, non permitindo facer seguimento do 
PEF do ano 2014.  

9.- Con data 1/09/16, remite contestación a Consellería de Facenda a 
través do correo electrónico, a cal se transcribe literalmente:
 "Bos días
Con relación á consulta formulada sobre a necesidade de elaboración dun 
FEP por incumprimento da regra de gasto na liquidación do exercicio 2015, 
consultada a información do concello a través da oficina virtual de EE.LL. e á 
vista da contestación á consulta realizada ao MEC, parece que a situación é 
a seguinte:

1. O  Concello  aprobou  un  PEF  2014-2015  como  consecuencia  do 
incumprimento da regra de gasto na liquidación do exercicio 2013. A 
este PEF bianual faise referencia na contestación do MEC(vixencia do 
PEF hasta  31/12/2015).  Sen  embargo,  o  documento que  figura  na 
plataforma PEFEL, aprobado polo concello con data 22 de maio de 
2014, fai referencia unicamente ao exercicio 2014.

2. Na liquidación do exercicio 2015 incúmprese a regra de gasto.

As  previsións  aprobadas  polo  Pleno  Municipal  e  contidas  nun  PEF 
vinculan a execución económica, financeira e orzamentaria da entidade en 
todo caso ata o fin do período de vixencia do Plan (31 de decembro de n+1, 
neste  caso  31/12/2015).  Se  durante  a  vixencia  do  PEF  se  constata 
incumprimento  do  plan  ao  liquidar  o  exercicio,  tanto  o  exercicio  de 
aprobación(2014)  como  ao  seu  vencemento(2015),   deberanse  adoptar 
medidas  adicionais  que  leven  a  recuperación  da  estabilidade  e  o 
cumprimento  da  regra  do  gasto  ao  termo  do  exercicio  de  referencia.  A 
entidade que se atope nesta situación deberá adoptar os oportunos acordos 
de non dispoñibilidade (AND) de créditos que garantan o cumprimento do 
obxectivo  de  estabilidade  orzamentaria  e  regra  de  gasto  ao  peche  do 
exercicio, acreditandoo ante o Órgano de Tutela financeira, en aplicación dos 

 



 

artigos  25  e  seguintes  da  Lei  Orgánica  2/2012,  do  27  de  abril,  de 
Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.

No suposto en que a corporación estimase que non fan falta AND para 
recuperar a senda prevista no PEF, deberá acreditar esta situación mediante 
acordo de pleno ou órgano equivalente.

Caso particular é aquel no que se incumpre o PEF ao seu vencimiento 
(n+1, 2015). En tal situación deberá aprobar un novo PEF, no que incluirá 
como medidas os AND necesarios para cumprir cos obxectivos fixados no 
Plan para o novo período. Do mesmo xeito, no suposto en que a corporación 
estimase que non fan falta AND para recuperar a senda de estabilidade e 
crecemento, deberá acreditar esta situación mediante acordo de pleno ou 
órgano equivalente e ante o órgano de tutela.

Polo tanto, como conclusión de todo o anterior, entendemos que, en 
calquera caso e tal  e como solicitábamos no escrito remitido,  o concello 
debe  elaborar  un  PEF  2016-2017.  E  no  caso  de  que  así  se  considere, 
acreditar  que  se  cumprirán  as  regras  fiscais  na  liquidación  dos  dous 
exercicios sen a necesidade de aprobar AND.

Poñédevos en contacto con nos se fose necesaria algunha aclaración.
Saúdos."
A vista do informe da consellería  de Facenda y a tenor  de que a  

tutela financeira noso territorio a exerce a CCAA, 

INFORMO
Que procede dar por rematado o Plano Económico Financeiro do ano 2014, e 
aprobar  un  novo  Plano  Económico  Financeiro  2016-2017  coas  medidas 
contempladas no artigo 25 da lei orgánica 2/2012, que permita cumprir as 
regras  fiscais  en  2016-2017. Así  dito  PEF  deberá  incluír  acordo  de  non 
dispoñibilide (AND) necesario para cumprir coa estabilidade orzamentaria e 
a regra de gasto na liquidación do exercicio  2016 e 2017, salvo que se 
considere que se cumprirán os principios fiscais sen necesidade de ditos 
acordos.

DEBATE
O Sr. Alcalde di que é un tema moi técnico. Haberá que facer un novo Plan 
16/17. Haberá que facer o que a lei obrigue.
O Sr. Lourenzo Sobral di que isto ten un punto de partida, que é o dispendio 
electoral do ano 2015. Non se cumpriu o plano no ano 2015. Si se van a 
declarar partidas de non dispoñibilidade, lles gustaría saber cales son. A lei 
xa estaba no ano 2015.

O Pleno do Concello se da por enterado 

8º.-  CORRECCIÓN ERRO MATERIAL NO APARTADO 4º DA ORDE DO 
DÍA  DA  SESIÓN  DE  DATA  14/07/16:  “INFORME  COMPLEMENTARIO 
SEGUIMENTO PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO 2014”
Advertido erro material no apartado 4º da Orde do Día, da sesión de data 
14/07/16, ONDE DI:

Dáse conta do Informe da Secretaria-Interventora Adxunta, emitido o 
día 25/05/16, complementario do seguimento do plan económico financeiro 
2014

 



 

DEBE DICIR:
Dáse conta do Informe da Secretaria-Interventora Adxunta, emitido o 

día  8/07/16, complementario do seguimento do plan económico financeiro 
2014

O Pleno do Concello dase por enterado.

9º.-  DACIÓN  CONTA  RESOLUCIÓN  Nº  293,  DE  DATA 08/08/16,  DE 
DELEGACIÓN  DE  FUNCIÓNS  DE  TESOURERÍA  NA 
SECRETARIA-INTERVENTORA ADXUNTA
Dáse  conta  da  Resolución  da  Alcaldía  nº  293/16,  de  data  8  de 
agosto de 2016, que di:

Asunto:  Delegación de funcións de Tesourería na Secretaria-Interventora  
Adxunta.

Sendo  necesario  en  virtude  do  disposto  no  artigo  92  bis  da  Lei 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, asumir as 
funcións de tesourería por parte da Secretaria-Interventora Adxunta.

Visto o informe de Secretaría, e de conformidade co establecido no 
artigo 21.1.h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime 
Local, RESOLVO

PRIMEIRO. Deixar  sen  efecto  o  nomeamento  do  Concelleiro  Ramón  A. 
Fernández Garrido como Tesoureiro deste concello.
SEGUNDO. Declarar a asunción de funcións de Tesourería no posto de Elena 
Reboredo Fernández, Secretaria-Interventora Adxunta de esta Corporación, 
por  disposición legal  expresa (apartado segundo do artigo 92 bis  da Lei 
7/1985, de 2 de abril) con efectos dende o 8 de agosto de 2016.

TERCEIRO. Comunicar  aos  Bancos,  Caixas  onde  este  Concello  ten 
depositados  os  seus  fondos  e  establecementos  análogos,  a  asunción  de 
funcions  de  tesourería  por  parte  da  Secretaria-Interventora  Adxunta,  a 
efectos do cambio das sinaturas para os pagos.

CUARTO. Dar conta do presente acordo ó servizo de persoal e dar conta ó 
Pleno na próxima sesión que se celebre.

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 27 de xullo de 2016 ó 27 de setembro de 2016 (núms. 277/16 a 
366/16).

11º.- ROGOS E PREGUNTAS
O Sr. Lourenzo Sobral realiza as seguintes preguntas:

 



 

1º.-  En relación cos aparcamentos novos:  Cal  é a situación a efectos de 
tráfico si en eses lugares hai algún accidente?
Resposta Sr. Alcalde: É unha cesión voluntaria dos propietarios. Se pasa algo 
o responsable será o Concello.
O Sr. Lourenzo Sobral di que si hai un accidente qué regulamento de tráfico 
vai regular iso?
O Sr. Alcalde di que terá que resolverse como en calquera outro lugar. Non 
profundiza tanto no tema, terán que velo.
2º.-  En  relación  coa  baixa  da  arquitecta  municipal,  como  foi  a  nova 
contratación?
Resposta Sr. Alcalde: Di que un contrato de servizos, adxudicación directa. 
Se  buscou  alguén que  tivera  coñecementos  na  administración  local  e  o 
recomendou a arquitecta.
3º.-  O ano pasado se fixo unha Comisión para  as bases das axudas  de 
material  escolar.  Este  ano  non  se  lles  fixo  ningunha  comunicación  e 
tampouco  se  incluiron  as  suxerencias  que  o  ano  pasado  se  habían 
considerado adecuadas. Non se tiveron en conta esas modificacións.
Resposta Sra. Vidal Gómez: di que as modificacións que se aceptaron o ano 
pasado están incluídas e por iso non se fixo unha nova Comisión.
O Sr.  Lourenzo Sobral di que non é verdade, e si  queren que convoquen 
unha  Comisión  e  o  comproban.  Tamén  lle  parece  que  foron  moi  mal 
publicitadas e deben porse criterios que beneficien máis aos veciños.
O Sr. Alcalde di que a diferencia de criterios non pode ser tanto que cambie 
moito as axudas.
O Sr. Lourenzo Sobral di que non se vai gastar toda a axuda e iso é porque 
algo mal se estará facendo. É unha necesidade real.
4º.-  Policía  Local:  Neste  verán  houbo  momentos  nos  que  estaba  solo  o 
auxiliar  de policía local  pola mañán, cando foron os incendios non había 
policía. Queren saber que é o que está a acontecer. Isto é unha anomalía 
enorme. Vaise solucionar?
Resposta  Sr.  Alcalde:  un  policía  está  de  baixa  e  outro  en  comisión  de 
servizos, esperan que renuncie antes de final de ano, se poderá convocar 
unha nova praza. O que está de baixa, está de baixa.
O Sr. Lourenzo Sobral di que levan así máis de dous anos e non se pode 
seguir así. Hai que resolvelo.
5º.-  A  oficina  de  Viaqua  non  ten  acceso  para  discapacitados,  vaise 
solucionar?. Non é de recibo que non teña acceso a discapacitados.
Resposta Sr. Alcalde: a conceción está a punto de rematar e van facer un 
prego novo, poderíase prorrogar. pero se vai a sacar a concurso.
6º.- Plan de compostaxe: O mesmo que o que sucedeu có plan de axudas 
de  material  escolar.  Non  se  lles  pode  criticar  por  falta  de  implicación. 
Tomaron decisións unilaterais e non se tiveron en conta as súas propostas. 
Dende hai máis dun ano non se lles notificou nada o respecto. 
Resposta Sr. Fernández Garrido: en canto a ubicación non houbo alternativa 
(O Sr.  Lourenzo Sobral  di  que sí  a había).  Explica como está a situación 
neste momento.
O Sr. Lourenzo Sobral di que está claro que o están facendo eles solos, e non 
se está contando nada con eles.
O  Sr.  Alcalde  di  que  estivo  parado  moitos  meses  porque  se  estiveron 
formando os  mestres composteiros.  Agora  é  a  mestra composteira quen 
está tomando decisións.
O Sr. Lourenzo Sobral di que deberían haberlles comunicado que hai mestra 

 



 

composteira e qué se esta facendo.
7º.-  Axudas  ó  transporte  escolar.  Como  está  a  situación?  Cando  serán 
efectivas?
Resposta Sr. Alcalde: a semana que ven estarán efectivas e a metade do 
mes que ven poderán concederse.
8º.- Escola Oficial de Idiomas: Hai un ano se lles dixo que se falara có Xefe 
Territorial. Queren saber qué paso con ese tema.
Resposta  Sr.  Alcalde: di  que  entrevistouse  co  Director  da  Escola  en 
Pontevedra  e  lle  dixo  que  non  dependía  de  el,  senón da  Delegación  da 
Xunta. Volveu falar co Xefe Territorial  pero non está habendo extensións. 
Cando se vexa outra oportunidade se intentará. 
O Sr. Lourenzo Sobral di que habería que ir escalafón por escalafón incluso 
ata o Concelleiro. 
O Sr. Alcalde di que non é un problema de reunións.
O Sr. Lourenzo Sobral di que insiste en que o sigan intentando.
O Sr. Alcalde di que poden facer unha petición formal que saia deste Pleno.
O Sr. Lourenzo Sobral di que conten con eles sen dúbidas.
9º.- Cruce do Viso: Hai unha sinal á altura do cruce de Valmonte e marca 
dirección Viso, confunde ós conductores.
Resposta Sr. Alcalde:  está arranxado.
10º.-  Camiño  do  Burgo:  Parece  que  había  un  acceso  ata  o  Peirao.  Esa 
posibilidade desapareceu hai bastantes anos. Algúns veciños preguntan si 
existise a posibilidade de que se  volvera a abrir.
Resposta Sr. Alcalde: di que non sabe qué camiño é, pero sí é un que houbo 
aquí unha petición e hai un problema con dous veciños,  agora está resolta 
administrativamente. Hai que saber cal é o camiño.

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

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