CONCELLO DE BOIMORTO (A CORUÑA)
Rúa Vilanova, 1 - 15817 BOIMORTO Teléfono: 981 516 020 - Fax: 981 516 045
E-mail: correo@boimorto.es
Web: www.concellodeboimorto.es

BORRADOR ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN
- SALA SESIÓNS CASA CONSISTORIAL, VENRES 3 DE AGOSTO DE 2018 No día de hoxe, ás 10:00 horas, baixo a presidencia da alcaldesa, reúnense os concelleiros e
concelleiras que se indican, coa asistencia da secretaria, que subscribe, co obxecto de celebrar,
en primeira convocatoria, Sesión Extraordinaria do Pleno da Corporación.
PRESIDE:
MARIA JESUS NOVO GOMEZ
ASISTEN:
PP
LUIS RICO VEREA
ELISARDO MONTERO CASTRO
JESUS ANGEL COSTOYA RUA
ROGELIO SUEIRO CARRO
BNG
RAQUEL VAL VAZQUEZ
XOSE LUIS RIVAS CRUZ
Non Adscrito
JOSE BALADO CASAL
AUSENCIAS:
PSOE
ANA LEDO FERNANDEZ
SANDRA SANCHEZ IÑIGUEZ
ABELARDO SEOANE VAZQUEZ
SECRETARIA - INTERVENTORA:
REBECA VAZQUEZ VAZQUEZ

Constátase a presenza de membros deste órgano en quórum suficiente, polo que a alcaldesa,
como Presidenta, declara aberta a sesión. Procédese a tratar os asuntos incluídos na
CVD: SrbDZC2AhTS1nR2EKOQs
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ORDE DO DÍA
1. PROPOSTA DE ACORDO MANIFESTACIÓN COMPROMISOS RELACIONADOS COA
ACEPTACIÓN EXECUCIÓN OBRAS EN RÉXIME DE COOPERACIÓN POLA XUNTA DE
GALICIA MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NA PISTA DE ACCESO A CASTIÑEIROA DESDE A
ESTRADA AC-840.
2. PROPOSTA DE ACORDO MANIFESTACIÓN COMPROMISOS RELACIONADOS COA
ACEPTACIÓN EXECUCIÓN OBRAS EN RÉXIME DE COOPERACIÓN POLA XUNTA DE
GALICIA ACONDICIONAMENTO CAMIÑOS MUNICIPAIS.
3. SUBVENCIÓN NOMINATIVA FESTIVAL DE LA LUZ 2018
4. PROPOSICIÓN RATIFICACIÓN DECRETO 164/2018 DE DATA 03/05/2018 SOBRE
RECTIFICACIÓN ACORDOS PLAN ÚNICO 2018
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)
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1.- PROPOSTA DE ACORDO MANIFESTACIÓN COMPROMISOS RELACIONADOS COA
ACEPTACIÓN EXECUCIÓN OBRAS EN RÉXIME DE COOPERACIÓN POLA XUNTA DE
GALICIA MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NA PISTA DE ACCESO A CASTIÑEIROA DESDE A
ESTRADA AC-840.
Pola Secretaria dase lectura á proposta de acordo relacionada con este punto da orde do día tal e
como segue:
“PROPOSTA DE ACORDO MANIFESTACIÓN COMPROMISOS RELACIONADOS COA
ACEPTACIÓN EXECUCIÓN OBRAS EN RÉXIME DE COOPERACIÓN POLA XUNTA DE
GALICIA MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NA PISTA DE ACCESO A CASTIÑEIROA DESDE A
ESTRADA AC-840.
Visto escrito da Xunta de Galicia Consellería do Medio Rural con rexistro de entrada
201890000000273 en data 27/07/2018 recibido polo sistema de intercambio registral (SIR), no
que en relación coas obras de Mellora da pavimentación na pista de acceso a Castiñeiroa desde
a estrada AC-840 por importe de 49.700,63 € (segundo o proxecto comprende obras nos termos
municipais de Melide e Boimorto, sendo o importe das obras neste municipio de 12.425,15 €uros,
dato proporcionado mediante chamada telefónica dende o servizo de seguimento e proxectos de
infraestruturas da Xunta de Galicia) a executar dentro do Plan de infraestruturas rurais 2018 se
solicita (antes de asinar Convenio de colaboración en aplicación do Decreto 246/1992 de 30 de
xullo polo que se regulan determinadas condicións da execución de obras en réxime de
cooperación coas corporacións locais ou outros entes de dereito público) a aceptación da
execución das obras en réxime de cooperación e unha serie de compromisos.
Tendo en conta que antes da contratación da obra o Concello deberá acreditar mediante
certificación da súa secretaría a efectiva disponibilidade dos terreos e a adecuación das obras á
normativa urbanística.

CVD: SrbDZC2AhTS1nR2EKOQs
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Advertida pola Secretaría da imposibilidade a data actual de certificar disponibilidade de terreos
ante a falta de inventario municipal e da irregularidade de condonación exención de débeda
tributaria que poda xurdir pola execución destas obras.
Visto o plan xeral de ordenación municipal de Boimorto no que aparecen ditas pistas como viais
municipais.
Propoño que o Pleno municipal ACORDE:
PRIMEIRO.- Aceptar a execución da obra Mellora da pavimentación na pista de acceso a
Castiñeiroa desde a estrada AC-840 por importe de 12.425,15 €uros a executar dentro do Plan de
infraestruturas rurais 2018 en réxime de cooperación.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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SEGUNDO.- Comprometerse a poñer a disposición libres de cargas e gravames de todos os
terreos necesarios para a normal execución das obras así como os correspondentes permisos e
autorizacións legalmente esixidos para levar a cabo a/s obra/s.
TERCEIRO.- A renuncia expresa a reter da achega desa Corporación calquera tipo de tributo con
motivo da/s obra/s de referencia.
CUARTO.- Asumir unha vez recepcionadas as obras provisionalmente e previa comunicación do
órgano da Comunidade Autónoma a explotación, mantemento e conservación das mesmas.
QUINTO.- Acreditar que a Alcaldesa designada para asinar o convenio está debidamente
facultada para ese acto.
SEXTO.- Manifestar expresamente que a obra non se someterá a modificacións importantes nos
cinco anos seguintes á súa entrega que poidan afectar á natureza, condicións de execución ou
cambio do réxime da propiedade da infraestrutura.
SÉPTIMO.- Manifestar que o Concello asumirá todas e cantas responsabilidades dimanen das
posibles irregularidades ou ilegalidades que se produzan no cumprimento do compromiso
adquirido por este Concello.

CVD: SrbDZC2AhTS1nR2EKOQs
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

OITAVO.- Antes da adxudicación definitiva da obra sen prexuizo dos demáis requisitos esixidos
pola normativa que regula a contratación adminsitrativa acreditarase a efectiva dispoñibilidade dos
terreos.”

A Alcaldesa explica estas obras e permite a intervención do voceiro do grupo municipal do BNG D.
Xosé Luis Rivas Cruz que di que hai que estar sobre os maderistas que danan os camiños e non
so reparar os mesmos.
Resposta a Alcaldesa que xa están controlando ditos danos e en contacto cós maderistas.
Sen máis intervencións sometida á proposta a aprobación por unanimiade con 8 votos a favor ( 5
dos concelleiros do grupo municipal do PP ) ( 1 do concelleiro membro non adscrito ) e ( 2 dos
concelleiros do grupo municipal do BNG ) o Pleno municipal ACORDOU:
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PRIMEIRO.- Aceptar a execución da obra Mellora da pavimentación na pista de acceso a
Castiñeiroa desde a estrada AC-840 por importe de 12.425,15 €uros a executar dentro do Plan de
infraestruturas rurais 2018 en réxime de cooperación.
SEGUNDO.- Comprometerse a poñer a disposición libres de cargas e gravames de todos os
terreos necesarios para a normal execución das obras así como os correspondentes permisos e
autorizacións legalmente esixidos para levar a cabo a/s obra/s.
TERCEIRO.- A renuncia expresa a reter da achega desa Corporación calquera tipo de tributo con
motivo da/s obra/s de referencia.
CUARTO.- Asumir unha vez recepcionadas as obras provisionalmente e previa comunicación do
órgano da Comunidade Autónoma a explotación, mantemento e conservación das mesmas.
QUINTO.- Acreditar que a Alcaldesa designada para asinar o convenio está debidamente
facultada para ese acto.
SEXTO.- Manifestar expresamente que a obra non se someterá a modificacións importantes nos
cinco anos seguintes á súa entrega que poidan afectar á natureza, condicións de execución ou
cambio do réxime da propiedade da infraestrutura.
SÉPTIMO.- Manifestar que o Concello asumirá todas e cantas responsabilidades dimanen das
posibles irregularidades ou ilegalidades que se produzan no cumprimento do compromiso
adquirido por este Concello.

CVD: SrbDZC2AhTS1nR2EKOQs
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

OITAVO.- Antes da adxudicación definitiva da obra sen prexuizo dos demáis requisitos esixidos
pola normativa que regula a contratación adminsitrativa acreditarase a efectiva dispoñibilidade dos
terreos

2.- PROPOSTA DE ACORDO MANIFESTACIÓN COMPROMISOS RELACIONADOS COA
ACEPTACIÓN EXECUCIÓN OBRAS EN RÉXIME DE COOPERACIÓN POLA XUNTA DE
GALICIA ACONDICIONAMENTO CAMIÑOS MUNICIPAIS.
Pola Secretaria dase lectura a proposta de acordo relacionada con este punto da orde do día tal e
como segue :
“PROPOSTA DE ACORDO MANIFESTACIÓN COMPROMISOS RELACIONADOS COA
ACEPTACIÓN EXECUCIÓN OBRAS EN RÉXIME DE COOPERACIÓN POLA XUNTA DE
GALICIA ACONDICIONAMENTO CAMIÑOS MUNICIPAIS.
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
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Visto escrito da Xunta de Galicia Consellería do Medio Rural con rexistro de entrada
201890000000274 en data 27/07/2018 recibido polo sistema de intercambio registral (SIR), no
que en relación coas obras de Acondicionametno camiños municipais por importe de 46.222,00€
a executar dentro do Plan de infraestruturas rurais 2018 se solicita (antes de asinar Convenio de
colaboración en aplicación do Decreto 246/1992 de 30 de xullo polo que se regulan determinadas
condicións da execución de obras en réxime de cooperación coas corporacións locais ou outros
entes de dereito público) a aceptación da execución das obras en réxime de cooperación e unha
serie de compromisos.
Tendo en conta que antes da contratación da obra o Concello deberá acreditar mediante
certificación da súa secretaría a efectiva disponibilidade dos terreos e a adecuación das obras á
normativa urbanística.
Advertida pola Secretaría da imposibilidade a data actual de certificar disponibilidade de terreos
ante a falta de inventario municipal e da irregularidade de condonación exención de débeda
tributaria que poda xurdir pola execución destas obras sinalando a falta de informe técnico no
expediente sobre necesidade de autorizacións sectoriais.
Visto o plan xeral de ordenación municipal de Boimorto no que aparecen ditas pistas como viais
municipais.
Propoño que o Pleno municipal ACORDE:
PRIMEIRO.- Aceptar a execución da obra Acondicionamento camiños municipais por importe de
46.222,00 €uros a executar dentro do Plan de infraestruturas rurais 2018 en réxime de
cooperación.

CVD: SrbDZC2AhTS1nR2EKOQs
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SEGUNDO.- Comprometerse a poñer a disposición libres de cargas e gravames de todos os
terreos necesarios para a normal execución das obras así como os correspondentes permisos e
autorizacións legalmente esixidos para levar a cabo a/s obra/s.
TERCEIRO.-A renuncia expresa a reter da achega desa Corporación calquera tipo de tributo con
motivo da/s obra/s de referencia.
CUARTO.- Asumir unha vez recepcionadas as obras provisionalmente e previa comunicación do
órgano da Comunidade Autónoma a explotación, mantemento e conservación das mesmas.
QUINTO.- Acreditar que a Alcaldesa designada para asinar o convenio está debidamente
facultada para ese acto.
SEXTO.- Manifestar expresamente que a obra non se someterá a modificacións importantes nos
cinco anos seguintes á súa entrega que poidan afectar á natureza, condicións de execución ou
cambio do réxime da propiedade da infraestrutura.
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SÉPTIMO.- Manifestar que o Concello asumirá todas e cantas responsabilidades dimanen das
posibles irregularidades ou ilegalidades que se produzan no cumprimento do compromiso
adquirido por este Concello.
OITAVO.- Antes da adxudicación definitiva da obra sen prexuizo dos demáis requisitos esixidos
pola normativa que regula a contratación adminsitrativa acreditarase a efectiva dispoñibilidade dos
terreos.”
A Alcaldesa explica as obras relacionadas con este proxecto de obras ante as dúbidas
manifestadas polo concelleiro do grupo municipal do BNG D. Xosé Luis Rivas .
Sen máis intervencións sometida á proposta a aprobación por unanimiade con 8 votos a favor ( 5
dos concelleiros do grupo municipal do PP ) ( 1 do concelleiro membro non adscrito ) e ( 2 dos
concelleiros do grupo municipal do BNG ) o Pleno municipal ACORDOU:
PRIMEIRO.- Aceptar a execución da obra Acondicionamento camiños municipais por importe de
46.222,00 €uros a executar dentro do Plan de infraestruturas rurais 2018 en réxime de
cooperación.
SEGUNDO.- Comprometerse a poñer a disposición libres de cargas e gravames de todos os
terreos necesarios para a normal execución das obras así como os correspondentes permisos e
autorizacións legalmente esixidos para levar a cabo a/s obra/s.
TERCEIRO.-A renuncia expresa a reter da achega desa Corporación calquera tipo de tributo con
motivo da/s obra/s de referencia.

CVD: SrbDZC2AhTS1nR2EKOQs
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

CUARTO.- Asumir unha vez recepcionadas as obras provisionalmente e previa comunicación do
órgano da Comunidade Autónoma a explotación, mantemento e conservación das mesmas.
QUINTO.- Acreditar que a Alcaldesa designada para asinar o convenio está debidamente
facultada para ese acto.
SEXTO.- Manifestar expresamente que a obra non se someterá a modificacións importantes nos
cinco anos seguintes á súa entrega que poidan afectar á natureza, condicións de execución ou
cambio do réxime da propiedade da infraestrutura.
SÉPTIMO.- Manifestar que o Concello asumirá todas e cantas responsabilidades dimanen das
posibles irregularidades ou ilegalidades que se produzan no cumprimento do compromiso
adquirido por este Concello.
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OITAVO.- Antes da adxudicación definitiva da obra sen prexuizo dos demáis requisitos esixidos
pola normativa que regula a contratación adminsitrativa acreditarase a efectiva dispoñibilidade dos
terreos

3. SUBVENCIÓN NOMINATIVA FESTIVAL DE LA LUZ 2018.
Pola Secretaria dase lectura á proposición relacionada con este punto da orde do día cuxo
tratamento e aceptado por unanimidade de tódolos presentes e cuxo contido e o que segue:
“PROPOSICIÓN CONVENIO SUBVENCIÓN NOMINATIVA FESTIVAL DE LA LUZ 2018
Vista solicitude de subvención nominativa presentada en data 27/04/2018 con rexistro de entrada
no rexistro electrónico do Concello de Boimorto 18015190867 constando informe de secretaría
intervención de data 30/07/2018 en relación coa existencia de crédito orzamentario e
procedemento e contido de convenio para outorgamento de subvención nominativa.
Considerando que para a celebración do Festival en setembro danse razóns de urxencia para
elevar esta proposición ó Pleno municipal.

CVD: SrbDZC2AhTS1nR2EKOQs
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Considerando que se dan razóns suficientes de interese público que xustifican o outorgamento de
subvención nominativa ( exceptuando os principios de concorrencia, publicidade igualdade e non
discriminación na tramitación deste expediente artigos 22.2 da Lei Xeral de Subvencións e 65 a 67
do Regulamento sendo a promotora do Festival a filla predilecta deste Concello Dª Luz Casal Paz
que leva o nome deste Concello alá onde está e a súa Asociación sen ánimo de lucro a encargada
do Festival que se celebra en parcela da súa propiedade cuxo dereito de usufructo cedeu a este
Concello sen que por concorrencia se puidese conseguir outra figura con esta relevancia no
Concello e no ámbito nacional e internacional a que outorgar esta subvención para celebración do
Festival de la luz ) xa prevista orzamentariamente no orzamento de 2018 na partida 334.48000 á
Asociación Cultural Festival de la Luz con CIF G- 70483425 para a edición Festival de la luz 2018
por importe de 80.000€.
Proponse que o Pleno municipal ACORDE:
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, igualdade e
non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a existencia de causas
excepcionais indicadas nos considerandos deste decreto que xustifican a concesión da
subvención nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención non sendo posible promover a concorrencia publicidade
2.- Aprobar a subscrición dun convenio coa Asociación Cultural Festival de la Luz con CIF G70483425 correspondente á subvención nominativa concedida para financiar o Festival de la Luz
Cosecha 2018 , por importe de 80.000 €, cun orzamento subvencionado de 402.097,00€
segundo solicitude de subvención con entrada neste Concello nº 18015190867 en data
27/04/2018 co texto de convenio que se adxunta o seguinte acordo tal e como segue
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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literalmente::
"Convenio entre CONCELLO DE BOIMORTO e a Asociación Cultural Festival de la Luz con CIF
G-70483425 para financiar os gastos do Festival de la luz Cosecha 2018"
Na Casa Consistorial do Concello de Boimorto da Coruña REUNIDAS:
Dª Mª Jesús Novo Gómez, Alcaldesa do Concello de Boimorto con DNI nº 44814623C
Dª Luz Casal Paz Presidenta da Asociación Cultural Festival de la luz con DNI nº 11369479G
As comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, lles están
atribuídas MANIFIESTAN que a Asociación Cultural Festival de la Luz con CIF G-70483425
organiza desde 2012 no termo municipal de Boimorto anualmente o Festival de la luz
comprometido coa difusión da nosa cultura ,a reactivación do medio rural e con fins de interese
social e público proposta de carácter lúdico, comprometida co medio rural potenciando dito
medio como espazo de oportunidades e , comprometido socialmente , sendo fiestra a iniciativas e
proxectos innovadores relacionados coa artesanía , gastronomía novas tecnoloxías, que da
visibilidade internacional a produtos, tradicións, iniciativas e asociacións da provincia da comarca
e do Concello con mercado divulgativo , fiestra do noso Concello cultura tradición e costumes
solidario co noso rural promotor turístico do Concello de Boimorto e reactivador do seu comercio e
actividade .

CVD: SrbDZC2AhTS1nR2EKOQs
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

O Concello de Boimorto e competente para a colaboración prevista neste convenio, , de
conformidade coa Lei de Bases de Réxime Local 7/85 de 2 de abril artigo 25.2h) 25.m) , tendo en
conta como competencias propias ó amparo da lexislación sectorial autonómica en materia de
turismo e cultura a competencia local para información e promoción da actividade turística de
interese de ámbito local e a promoción da cultura e de equipamentos culturais e que o fomento e
apoio a este Festival entra dentro do exercicio de ditas competencia propias municipais
considerando a relevancia da celebración dun evento destas características ano tras ano neste
termo municipal no que participan veciños e asociacións deste termo municipal .
Dado o interese coincidente do Concello coa Asociación Cultural Festival de la luz , ambas
partes ACORDAN Formalizar o presente convenio de colaboración conforme a as seguintes
cláusulas:
I.- OBXECTO O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre el
Concello de Boimorto e a Asociación Cultural Festival de la luz para subvencionar la edición del
Festival del 2018 que se celebrará en este termo municipal os días 7,8 e 9 de setembro de 2018.

II.- PRESUPOSTO DE GASTOS DA

ACTIVIDADE A REALIZAR POLA ENTIDADE

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
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BENEFICIARIA a Asociación Cultural Festival de la luz sen ánimo de lucro levará a cabo as
actividades programadas conforme co seguinte presuposto:
ORZAMENTO ESTIMADO DE INGRESOS E GASTOS

CVD: SrbDZC2AhTS1nR2EKOQs
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ACTIVIDADE: FESTIVAL DE LA LUZ
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INGRESOS PREVISTOS

III.- FINANCIACIÓN MUNICIPAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU ACHEGUEN
PARA A MESMA FINALIDADE
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1. O Concello de Boimorto ( A Coruña ) contribuirá ó financiamento da actividade, tal como se
define na cláusula anterior, cunha achega máxima de 80.000,00 €, o que representa unha
porcentaxe de 19,89%. No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto
na cláusula segunda, o Concello só aportará o importe que represente o 19,89% da cantidade
efectivamente xustificada. A contía restante, ata conseguir o importe total do presuposto da
actividade, está financiado con cargo a recursos (propios ou alleos) .

2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ó 75 por cento do presuposto previsto na
cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e se
perderá o dereito ó seu cobro.
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria
334..48000 Promoción Cultural para institución sen ánimo de lucro. na que a Secretaria
Interventora municipal certificou que existe crédito suficiente sobre a que se contabilizará a
correspondente retención de crédito.
4. A subvención do Concello é compatible coa percepción de outras subvenciones ou axudas,
públicas ou privadas, para a mesma finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da
subvención municipal, non supere en ningún caso o importe total del gasto efectivamente
xustificado.
5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do gasto
efectivamente xustificado, minorarase a achega municipal no importe necesario para darlle estrito
cumprimento ó apartado anterior.
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IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia o subministros necesarios para a
execución da actividade corresponderalle á Asociación Cultural Festival de la luz Non se poderá
contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades vinculadas á Asociación, nin con
calquera outra na que concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 de la Lei
38/2003, del 17 de novembro, Xeneral de Subvenciones.
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera os 18.000 euros, con carácter previo á
contratación, a Asociación deberá solicitar polo menos tres presupostos a distintos provedores.
Entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha delas de acordo con criterios de eficiencia e
economía, debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia sobre
a oferta máis vantaxosa economicamente.
3. No caso de que a Asociación Cultural Festival de la luz tramite e aprobe algunha modificación
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do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle ó Concello
un exemplar del proxecto modificado.

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO MUNICIPAL
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa por medios
escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar sempre o financiamento do
Concello de Boimorto.
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o cumprimento
desta obrigación.

VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA MUNICIPAL.
A achega do Concello seralle abonada á Asociación unha vez que se presente a seguinte
documentación:
.-Memoria de actuación final , subscrita polo representante legal. xustificativa do cumprimento das
condicións impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados
obtidos.
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.-Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores co seu NIF, os
documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de pago. Tamén se indicarán as
desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula SEGUNDA. Con esta relación
achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas das facturas e demais xustificantes
de gasto. No caso de que se presenten copias compulsadas, con carácter previo á compulsa
deberá estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que foi
presentada como xustificante de gasto para o cobro dunha subvención outorgada polo Concello
de Boimorto.
.- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, segundo o
previsto na cláusula OITAVA.
.- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a mesma finalidade.
Tendo o Festival segundo se declara fin solidarios que nesta edición son:
a) Loita contra os incendios en Galicia.
b) Construción e equipamento de salas de rehabilitación na residencia e centro de día de persoas
maiores do Concello de Boimorto.
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Deberá xustificarse o importe obtido da venda entradas a dito Festival e a coincidencia entre a
recaudación obtida por entradas e a entrega de fondos con fins solidarios na súa contía ,
probándose así a non obtención doutros ingresos non declarados.
.-Certificación da conta bancaria.
.- Proba do cumprimento das obrigacións asumidas na cláusula QUINTA, mediante a achega de
documentos nos que conste a publicidade do financiamento municipal.

VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN
1. As actividades que son obxecto de financiamento municipal, tal como están descritas na
cláusula primeira realizáranse na anualidade 2018 edición Festival da luz días 7,8, 9 de setembro
2. Unha vez finalizadas as actividades, a Asociación deberá presentar a xustificación documental
á que se refire a cláusula sexta antes do 30 de novembro de 2018.
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3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de Subvencións (Real
decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este último prazo sen que se recibiu xustificación
algunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento á Asociación para que a presente no prazo
improrrogable de quince días. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional dará
lugar á perda da subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable respecto diso. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non
eximirá á Asociación da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de Subvencións poida
corresponderlle.
4. O abono da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade financeira
indicada pola Asociación Cultural Festival da luz na documentación achegada. E se transcorresen
máis de catro meses desde a adecuada e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen
que cobrase o importe que lle corresponda, a Asociación Cultural Festival da luz terá dereito ao
abono dos intereses de demora, ao tipo de interese legal, que se devenguen desde a finalización
do prazo de catro meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL E A
SÚA ACREDITACIÓN
1. A Asociación Cultural Festival da luz deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste
convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das obrigacións
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tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade Autónoma, coa Deputación Provincial
da Coruña có Concello de Boimorto e coa Seguridade Social.
2. A acreditación do cumprimento das devanditas obrigacións poderá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada polo órgano competente, mediante a presentación
dos correspondentes certificados ou ben autorizando ó Concello para que obteña
telematicamente os correspondentes certificados.
3. A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias co Concello será determinada por
este de oficio.

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS
1. A Asociación Cultural Festival da luz destinará os fondos recibidos ao pago dos xustificantes de
gasto presentados.
2. Co fin de garantir un adecuado control da aplicación dos fondos, o pago deberá quedar
acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, cartón de débito ou
crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe constancia da data de pago e da
identidade do perceptor. Só excepcionalmente poderase realizar o pago en metálico para gastos
de ata 300,00 €, nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle poidan
impor, a Asociación Cultural Festival da luz deberá contar polo menos cun rexistro cronolóxico de
cobros e pagos nos que se inclúan, entre outros, os relativos ós gastos xustificados e ós ingresos
declarados con respecto a esta subvención.
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X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO
1. Segundo acordo plenario de sesión celebrada en xuño de 2016 este expediente será remitido á
Excma. Deputación Provincial da Coruña para control financeiro reintegro e sancións no seu
caso . A realización dun control financeiro sobre a subvención paga, ten como finalidade
acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto
financiamento da actividade e o cumprimento de todas as demais obrigacións formais e materiais
que lle impón o presente convenio de colaboración.
2. Simultaneamente, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas
de Galicia, a Asociación Cultural Festival da luz queda sometida aos procedementos de
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o
disposto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de enxuizamento contable
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que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.

XI.- REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de colaboración
poderá dar lugar á obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos recibidos, así como ao pago
dos intereses de demora que se devenguen desde o día no que se realizou o pago ata o momento
no que se acorde a procedencia do reintegro. O procedemento de reintegro iniciarase de oficio, na
súa tramitación seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, Xeneral de Subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu regulamento (R.D.
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, devandito incumprimento tamén poderá ser constitutivo dalgunha das
infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de sancións previstas nas normas citadas

XII.- INCORPORACIÓN Ó REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E PUBLICACIÓN DA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1. En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, Xeneral de Subvencións, e demais
normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a identificación da
Asociación Cultural Festival da luz serán remitidos á Intervención Xeral do Estado, para que
sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista
no devandito precepto.
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2. Simultaneamente, en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia, o Concello remitiralle a mesma información á Consellería de Economía e
Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de axudas, subvencións e convenios da
Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Segundo o disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de subvencións,
a concesión da subvención á Asociación Cultural Festival da luz será publicada .

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN
1. O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo ós efectos de imputación dos
gastos e abarcará os devengados desde o día 1 de xaneiro de 2018, sen que en ningún caso
sexan subvencionables os gastos devengados con anterioridade á devandita data e conservará a
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)
15

CONCELLO DE BOIMORTO (A CORUÑA)
Rúa Vilanova, 1 - 15817 BOIMORTO Teléfono: 981 516 020 - Fax: 981 516 045
E-mail: correo@boimorto.es
Web: www.concellodeboimorto.es

súa vixencia ata o día 31 de decembro de 2018, todo isto condicionado á existencia de crédito
adecuado e suficiente no exercicio orzamentario correspondente.
2. Para o caso de que a Asociación Cultural Festival da luz non poida ter presentada a
xustificación antes do día 30 de novembro de 2018, deberá solicitar antes desta data, a prórroga
do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada, co fin de que o Concello poida acreditar a
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago que proceda, do importe correctamente
xustificado. Acreditada esta circunstancia, o Concello poderá conceder a prórroga solicitada, que
en ningún caso poderá exceder do 31 de decembro de 2018. A esta data, o convenio quedará
definitivamente extinguido, de forma que a Asociación Cultural Festival da luz perderá o dereito ao
cobro do importe correspondente á contía non xustificada en dita data
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as partes e despois dos informes pertinentes de
Secretaría Intervención , o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e
prevista nominativamente por acordo plenario.

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que xurdan na
interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na Lei 38/2003, do 18 de
novembro, Xeneral de Subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.
Supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector público.
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2. A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente convenio
corresponderalle á Alcaldía , logo dos informes previos preceptivos de Secretaria Intervención
. 3. Corresponderanlles ós órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da devandita
xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir a consecuencia do presente
convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por ________ E en proba de conformidade,
asinan un exemplar cuadriplicado do presente convenio, no lugar e data indicados no
encabezamento.”

Boimorto, 30 de xullo de 2018
A alcaldesa – presidenta”
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A Alcaldesa sinala que xa consta en expediente informe de fiscalización final do Festival 2016
emitido en control financeiro polos servizos correspondentes da Excma Diputación Provincial a
disposición da oposición e nos que se conclúe a necesidade de devolución de parte da
subvención outorgada. Conclúe que a xestión polo Concello e o control financeiro pola Diputación
garantizan a legalidade destes expedientes.
O voceiro do grupo municipal do BNG D. Xosé Luis Rivas Cruz amosa a súa oposición a un
convenio no que se outorga subvención para que despois sexa utilizada non sabe con que fin en
inversión municipal, e a súa oposición a tal contía de subvención. A concelleira do grupo
municipal do BNG Dª Raquel Val Vázquez sinala que non entende este derroche no Festival e que
non se den axudas para as comisións de festas municpais, recorda que presentou un escrito para
reclamar ditas axudas económicas sen contestar.
A Alcaldesa resposta que se mirou a asunción de custes de SGAE como axuda para comisións de
festas municipais pero non era viable, que agora non hai crédito orzamentario no 2018 nin
previsión destas subvencións nominativas para comisións de festas municipais e que se valorará
seguir o procedemento correcto noutras anualidades , inda que axuda si se da en medios persoais
e materiais postos a disposición das comisións para celebración de festas patroais.
Continúa Alcaldía sinalando que o convenio fala dunha subvención de 80.000€ non de executar
gastos no Festival con cargo ó orzamento municipal de ata 180.000€ como noutras anualidades
nas que non se protestaba e nas que tampouco se deron cartos ás comisións de festas
municipais.
A concelleira Dª Raquel Val pide que conste que ela non formou parte nas Corporacións
municipais anteriores .
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Sen maís intervencións sometida a proposición a votación por maioría absolucta con seis votos a
favor ( 5 dos concelleiros do grupo municipal do PP) , ( 1 do concelleiro membro non adscrito ) e
con dous votos en contra dos concelleiros do grupo municipal do BNG o Pleno municipal
ACORDOU:
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, igualdade e
non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a existencia de causas
excepcionais indicadas nos considerandos deste decreto que xustifican a concesión da
subvención nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención non sendo posible promover a concorrencia publicidade
2.- Aprobar a subscrición dun convenio coa Asociación Cultural Festival de la Luz con CIF G70483425 correspondente á subvención nominativa concedida para financiar o Festival de la Luz
Cosecha 2018 , por importe de 80.000 €, cun orzamento subvencionado de 402.097,00€
segundo solicitude de subvención con entrada neste Concello nº 18015190867 en data
27/04/2018 co texto de convenio que se adxunta o seguinte acordo ( CÓ TEXTO QUE CONSTA
NA PROPOSICIÓN DE ACORDO) .
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4. PROPOSICIÓN RATIFICACIÓN DECRETO 164/2018 DE DATA 03/05/2018 SOBRE
RECTIFICACIÓN ACORDOS PLAN ÚNICO 2018
Pola secretaria dase lectura á proposición relacionada con este punto da orde do día cuxo
tratamento e votación e aceptada por unanimidade dos membros presentes na sesión , tal e
como segue :
“PROPOSICIÓN RATIFICACIÓN DECRETO 164/2018
RECTIFICACIÓN ACORDOS PLAN ÚNICO 2018

DE

DATA

03/05/2018

SOBRE

Visto o Decreto 164/2018 de data 03/05/2018 de rectificación acordos sobre a solcitude de
subvención do plan único 2018 da Deputación Provincial que se transcribe literalmente:

<<Descrición Decreto: RECTIFICACIÓN ACORDOS PLAN ÚNICO 2018
DONA MARIA JESUS NOVO GOMEZ ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE
BOIMORTO (A CORUÑA )
Visto o acordo plenario de data 22/02/2018 sobre rectficación acordo plenario de 19 de decembro
de 2017 en relación co plan único 2018 da Deputación Provincial.
Visto acordo plenario de data 26/04/2018 que se reproduce literalmente:
"PROPOSTA APROBACIÓN PROXECTO MODIFICADO REFORMA DE LA CALLE GÁNDARA Y
SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO

CVD: SrbDZC2AhTS1nR2EKOQs
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Pola Secretaria dase lectura á proposta da Alcaldía relacionada con este punto da orde do día que
a continuación se reproduce literalmente :
Visto mail enviado pola Xefatura de plans especiais da Deputación Provincial de A Coruña á secretaría interventora en
data 20/04/2018 no que se solicita en relación có proxecto técnico da obra Reforma de la calle Gándara y suministro de
mobiliario urbano cun orzamento de execución por contrata de 210.625,24€ ( obra incluída no POS + 2018 Plan único
dos Concellos ) modificación para que se aplique tamén o capítulo 2 de suministro mobiliario urbano a porcentaxe de
gastos xerais e beneficio industrial, vista a necesidade de aclarar tamén que na partida mobiliario urbano 1.4.2
suministro e colocación de papelera o total de unidades son tres, e sendo necesario modificar tamén o resumo do
orzamento manténdose o rozamento de execución por contrata con ive en 210.625,23 dos que en execución material a
contía e 146.277,68, o 13% de gastos xerais ascende a 19.016,10€ , o 6% de beneficio industrial ascende a 8.776,66 €
facendo un orzamento de execución por contrata sen ive de 174.070,44 e sendo o ive de 36.554,79€.
Visto o proxecto rectificado nos termos expostos polo presente propoño que o Pleno municipal ACORDE:
PRIMEIRO.- Aprobar o modificado do proxecto de obra Reforma de la calle Gándara y suministro de mobiliario
urbano cun orzamento de execución por contrata con ive de 210.625,24€ modificado 01 asinado por Manuel Carro
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)
18

CONCELLO DE BOIMORTO (A CORUÑA)
Rúa Vilanova, 1 - 15817 BOIMORTO Teléfono: 981 516 020 - Fax: 981 516 045
E-mail: correo@boimorto.es
Web: www.concellodeboimorto.es

López arquitecto colexiado nº 2974 do COAG o 23/04/2018 coas modificación indicadas nos considerandos deste
acordo.
SEGUNDO.- Certificado deste acordo se remita á Excma Deputación Provincial de A Coruña sección de plans especiais
os efectos oportunos.
......................

A Alcaldesa indica que e necesario adaptar o prezo dos subministros previstos na obra e aplicarlles gastos xerais e
beneficio industrial, así como rectificación de número de papeleiras na unidade 1.4.2 tres papeleiras, o que se contempla
no proxecto modificado que consta no expediente.
Sen máis intervencións con seis votos a favor ( cinco dos concelleiros do grupo municipal do PP e un do membro non
adscrito e catro en contra dos das dúas concelleiras do presentes do grupo municipal do PSdG-PSOE e dos dous
concelleiros do grupo municipal do BNG ) o Pleno municipal ACORDOU:
PRIMEIRO.- Aprobar o modificado do proxecto de obra Reforma de la calle Gándara y suministro de mobiliario
urbano cun orzamento de execución por contrata con ive de 210.625,24€ modificado 01 asinado por Manuel CArro
López arquitecto colexiado nº 2974 do COAG o 23/04/2018 coas modificación indicadas nos considerandos deste
acordo.
SEGUNDO.- Certificado deste acordo se remita á Excma Deputación Provincial de A Coruña sección de plans especiais
os efectos oportunos."

Visto o erro no acordo no que nos considerandos pon 210.625,23€ e no acordo 210.625,24€ como
orzamento do proxecto modificado.
Considerando necesaria e urxente a aclaración á Excma Diputación Provincial de A Coruña dos
importe finais do POS +2018 de solicitudes de subvención.
Polo presente e por razóns de urxencia no expediente en aplicación do artigo 109 da Lei 39/2015, de
1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas
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RESOLVO:
PRIMEIRO.- Rectificar acordo plenario de data 26/04/2018 nos seguintes termos, onde se sinala o
orzamento do proxecto técnico da obra Reforma de la calle Gándara y suministro de mobiliario
urbano por importe de 210.625,24€ debe substituírse por 210.625,23 €uros.
SEGUNDO.- Rectificar o acordo plenario de data 22 de febreiro de 2018, que xa modificaba o
acordo plenario de data 19 de decembro de 2017, relativo á aprobación do Plan provincial de
cooperación de obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2018”
da Deputación Provincial da Coruña, que quedaría redactado nos seguintes termos:
1.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) “POS+ 2018” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e
aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos
que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 2018”,”achega
provincial 2017” e “préstamo provincial 2018”:
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
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A) Financiamento do pago a provedores:
Capítulo II
Achega provincial 2017 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Achega provincial 2018 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Subtotal pago a provedores

0

Capítulo VI

0

Total

0

B ) Financiamento de gastos correntes:

Achega provincial 2018 aplicada ao financiamento de gastos correntes 2018
Subtotal gasto corrente

Deputación
165.000,01
165.000,01

C ) Financiamento de investimentos:
ACHEGA PROVINCIAL 2018
Denominación da obra ou subministración
Reforma de abastecimiento en la parroquia de
Sendelle (Campo de fútbol y lugar de Piñeiro)

Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento total
49.675,72
0
49.675,72

Subtotal investimentos achega provincial 2018

49.675,72
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ACHEGA PROVINCIAL 2017
(Investimentos “financeiramente sostibles”)
Denominación da obra ou
Grupo de
subministración
programa
“”Reforma de la calle Gándara y
suministro de mobiliario urbano”

Subtotal investimentos achega provincial 2017

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018
Denominación da obra ou subministración

Subtotal investimentos préstamo provincial
2018

0

49.675,72

Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento total
210.625,23

0

210.625,23

210.625,23

0

210.625,23

Financiamento do investimento
Préstamo
Achega
Orzamento total
Deputación
Concello

0

0

0
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Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2018 e que se
relacionan nestas táboas.
D) Financiamento dos honorarios de redacción de proxectos ou pregos:
Denominación do proxecto ou prego cuxos honorarios
de redacción se solicitan (achega provincial 2018)

Subtotal redacción proxectos

Deputación

0

E) Financiamento de achegas municipais a outros Plans, Programas ou Convenios:
Denominación do investimento doutro Plan, Programa ou Convenio
para cuxa achega municipal se solicita aplicar achega provincial 2018

Subtotal achega municipal 2018

Deputación

0

Denominación do investimento “financeiramente sostible” doutro
Plan, Programa ou Convenio para cuxa achega municipal se solicita
aplicar achega provincial 2017
Denominación
Grupo de
programa

Subtotal achega municipal 2017

Deputación

0
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F) Redución de débeda con entidades financeiras:

Entidade financeira

Número/código do
préstamo

Importe de “préstamo provincial 2018”
aplicado á redución da débeda

Subtotal redución de débeda con entidades
financeiras
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G ) Resumo:
Deputación

SUBTOTAIS

Concello

Achega 2017

0

Achega 2018

0

A- PAGO A PROVEDORES

B- GASTOS CORRENTES

C- INVESTIMENTOS

D- HONORARIOS REDACCIÓN

Achega 2018

165.000,01

165.000,01

Achega 2018

49.675,72

49.675,72

Achega 2017

210.625,23

210.625,23

Préstamo 2018

0

Achega 2018

0

Achega 2018

0

Achega 2017

0

Préstamo 2018

0

E- ACHEGAS MUNICIPAIS

F- REDUCIÓN DÉBEDA

TOTAL

Total

Achega 2018

214.675,73

214.675,73

Achega 2017

210.625,23

210.625,23

0

0

425.300,96

425.300,96

Préstamo 2018
TOTAL

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2018 no que se inclúen os investimentos financeiramente
sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescricións
técnicas:
Denominación dos investimentos “financeiramente sostibles”
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(mínimo do 20% do total das achegas e préstamo provincial asignado)

“Reforma de los viales en los lugares de Saamil, Vilanova, Piñeiro,
Marco y Vilar”
“Reforma de los viales en los lugares de Arosa y Ribeiro”

TOTAIS

Grupo de
program
a

Orzamento

153

90.428,47

153

32.706,29

123.134,76
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3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos
investimentos, e está a tramitar autorizacións sectoriais necesarias segundo informe técnico.
4.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e execución
das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta se produce
efectivamente.
5.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións públicas
para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan.
6.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao
corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
7.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e
o correspondente expediente.

TERCEIRO.- Elevar este acordo ó pleno municipal para a súa ratificación expresa.
BOIMORTO, xoves 3 de maio de 2018

A Alcaldesa - Presidenta

Dou fe, a secretaria

Asdo.- MARIA JESUS NOVO GOMEZ

Asdo.- REBECA VÁZQUEZ VAZQUEZ

>>
Propoño que o Pleno Municipal ACORDE:
PRIMEIRO.- Ratificar o acordado por esta Alcaldía por Decreto 164/2018 de data 03/05/2018
integramente.
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SEGUNDO.- Certificación deste acordo sexa remitida á Excma. Deputación Provincial de A
Coruña sección de plans especiais aos efectos oportunos.”
Pola Alcaldesa faise un explicación do contido final deste decreto e como e necesaria a súa
ratificación plenaria por un céntimo de erro no acordo.
O concelleiro do BNG D. Xosé Luis Rivas pide que conste en acta que os veciños de Boimorto
non entenderían o gasto que se realiza nun Pleno extraordinario por corrixir un erro dun euro .
Sen máis intervencións por unanimidade con os oito votos a favor de tódolos presentes ( 5 dos
concelleiros do grupo municipal do PP ) ( 1 do concelleiro membro non adscrito ) e ( 2 dos
concelleiros do grupo municipal do BNG) o Pleno municipal ACORDOU:
PRIMEIRO.- Ratificar o acordado por esta Alcaldía por Decreto 164/2018 de data 03/05/2018
integramente.
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SEGUNDO.- Certificación deste acordo sexa remitida á Excma. Deputación Provincial de A
Coruña sección de plans especiais aos efectos oportunos.”

Ás 10:31 horas non hai máis asuntos que tratar. Por orde da Presidencia, levántase a sesión, da
que se estende a presente acta, da que eu, secretaria, dou fe.
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Boimorto, venres 3 de agosto de 2018
A alcaldesa,

A secretaria,

MARIA JESUS NOVO GOMEZ

Rebeca Vázquez Vazquez

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)
24

