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, MARTES 19 DE DECEMBRO DE 2017 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:
MARÍA JESÚS NOVO GÓMEZ
ASISTEN:
PSOE
ANA LEDO FERNÁNDEZ
SANDRA SANCHEZ IÑIGUEZ
ABELARDO SEOANE VÁZQUEZ
BNG
RAQUEL VAL VÁZQUEZ
XOSÉ LUIS RIVAS CRUZ
PP
LUIS RICO VEREA
ELISARDO MONTERO CASTRO
JESÚS ANGEL COSTOYA RUA
ROGELIO SUEIRO CARRO
Non Adscrito
JOSÉ BALADO CASAL
SECRETARIA - INTERVENTORA:
REBECA VÁZQUEZ VÁZQUEZ

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
ORDE DO DÍA
1.- MODIFICACIÓN ORDENANZAS CENTRO DE DE DÍA E RESIDENCIA DE BOIMORTO .

Pola Secretaria dase lectura á proposta da Alcaldía relacionada con este punto da orde do día tal e
como segue :

CVD: AXoLVYNhEB9kxFhUCztN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

“Vista a terminación da obra de ampliación da Residencia de Bomorto subvencionada no marco do PAS 2015 da
Excma. Deputación Provincial , obra que foi autorizada pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia,
autorización sectorial con entrada neste Concello nº 2307 en data 10/10/2017 ( indica erro secretaría na proposta
asinada xa que sería 10/10/2016) , e na que autoriza a modificación substancial pasando a autorizar para centro de día
15 prazas e para residencia 37 prazas e tres de enfermería , o que fai necesario a modificación das ordenanzas de
funcionamento do centro de día e residencia de Boimorto para obtención de autorización de posta en funcionamento da
ampliación tal e como segue:
A) No Regulamento do funcionamento da Residencia para persoas maiores o artigo 5 modificaríase quedando como
segue:
Artigo 5: Permiso inicio da actividade.
A Residencia conta co premiso de inicio de actividades concedido pola Xunta de Galicia en datas 10/10/2011 e
autorización modificación substancial de data 26/08/2013 así como autorización modificación substancial de data
27/09/2016 tendo capacidade para número de prazas 37 máis 3 de enfermería ......"
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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Mantense o resto do texto non alterado
B) No Regulamento de funcionamento do Centro de día de Boimorto o artigo 5 sobre Permiso inicio actividade
modificaríase quedando como segue:
O Centro de día conta co permiso de inicio de actividades concedido pola Xunta de Galicia con data 10/10/2011 asi
como modificación substancial de dito permiso de data 27/09/2016 tendo capacidade para 15 usuarios .."Mantense o
resto
do
texto
non
alterado.
Por mellora e axilidade na xestión da recaudación proposta por Tesourería evitando o retraso que supoñen as
liquidacións e notificacións individuais para débeda de cobro periódico por recibo e para aclaración do réxime de pago
dos prezos públicos destes centros, así como aclaración de período voluntario de pago e inicio de período executivo
serían modificados os artigos 60 do Regulamento da Residencia e 59 do Regulamento do centro de día referidos a forma
e período de pago quedando redactados como seguen:
ARTIGO 60 RESIDENCIA
O pago da mensualidade efectuarase por adiantado da seguinte forma: a primeira mensualidade xunto con fianza
aboarase ó contado na secretaría do centro, expedíndose a correspondente factura ou recibo xustificativo do pago
realizado. As restantes mensualidades, ata a extinción do presente contrato, domiciliaranse na conta designada polo
residente ou representante.
No suposto de ingreso dentro da segunda quincena do mes ou de estancia inferior ós quince días o cobro procedente
será de quince días.

CVD: AXoLVYNhEB9kxFhUCztN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Expedirase unha factura polo cobro dos servizos prestados tanto dos obrigatorios como daqueles outros opcionais.
Entregarase copia ó usuario.
Unha vez ingresado o prezo público e fianza por alta darase de alta os / as usuarios/as en padrón fiscal do prezo
público da Residencia de Boimorto para que sexa realizada a notificación colectiva das sucesivas liquidacións
( segundo artigo 102.3 da Lei xeral tributaria 58/2003 de 17 de decembro) padróns que serán expostos ao público no
prazo de quince días hábiles a contar dende a publicación no BOP para que os interesados podan presentar as
reclamacións que consideren convenientes, sendo o prazo de cobro en período voluntario de dous meses contados
dende o día seguinte ao de finalización da exposición pública e transcorrido este procederase a esixir os xuros de
mora e as recargas que procedan segundo os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria e se fora o caso as costas derivadas
do procedemento de prema.
Os recibos que figuran domiciliados, envíanse ás respectivas entidades para o seu cargo nas constas designadas polos
/as contribuíntes.
A negativa ó pago polos servizos prestados permitirá ó centro resolver o contrato de admisión do residente,
reservándose os dereitos a exercitar acción legais que correspondan, tendentes ó total resarcimento do que lle é debido.

ARTIGO 59 Regulamento funcionamento centro de día que quedaría redactado como segue:
O pago da mensualidade efectuarase por adiantado da seguinte forma: a primeira mensualidade xunto con fianza
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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aboarase ó contado na secretaría do centro, expedíndose a correspondente factura ou recibo xustificativo do pago
realizado. As restantes mensualidades, ata a extinción do presente contrato, domiciliaranse na conta designada polo
residente ou representante.
No suposto de ingreso dentro da segunda quincena do mes ou de estancia inferior ós quince días o cobro procedente
será de quince días.
Expedirase unha factura polo cobro dos servizos prestados tanto dos obrigatorios como daqueles outros opcionais.
Entregarase copia ó usuario.
Unha vez ingresado o prezo público e fianza por alta darase de alta os / as usuarios/as en padrón fiscal do prezo
público da Residencia de Boimorto para que sexa realizada a notificación colectiva das sucesivas liquidacións
( segundo artigo 102.3 da Lei xeral tributaria 58/2003 de 17 de decembro) padróns que serán expostos ao público no
prazo de quince días hábiles a contar dende a publicación no BOP para que os interesados podan presentar as
reclamacións que consideren convenientes, sendo o prazo de cobro en período voluntario de dous meses contados
dende o día seguinte ao de finalización da exposición pública e transcorrido este procederase a esixir os xuros de
mora e as recargas que procedan segundo os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria e se fora o caso as costas derivadas
do procedemento de prema.
Os recibos que figuran domiciliados, envíanse ás respectivas entidades para o seu cargo nas constas designadas polos
/as contribuíntes.
A negativa ó pago polos servizos prestados permitirá ó centro resolver o contrato de admisión do residente,
reservándose os dereitos a exercitar acción legais que correspondan, tendentes ó total resarcimento do que lle é debido.
Polo presente propoño que o Pleno municipal ACORDE:
PRIMEIRO .- Modificar a ordenanza de funcionamento da Residencia de Boimorto nos seus artigos 5 e 60 que
quedarían redactados tal e como seguen:
Artigo 5: Permiso inicio da actividade.
A Residencia conta co premiso de inicio de actividades concedido pol axunta de Galicica en datas 10/10/2011 e
autorización modificación substancial de data 26/08/2013 así como autorización modificación substancial de data
27/09/2016 tendo capacidade para número de prazas 37 máis 3 de enfermería ......"
Mantense o resto do texto non alterado

CVD: AXoLVYNhEB9kxFhUCztN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ARTIGO 60 RESIDENCIA
O pago da mensualidade efectuarase por adiantado da seguinte forma: a primeira mensualidade xunto con fianza
aboarase ó contado na secretaría do centro, expedíndose a correspondente factura ou recibo xustificativo do pago
realizado. As restantes mensualidades, ata a extinción do presente contrato, domiciliaranse na conta designada polo
residente ou representante.
No suposto de ingreso dentro da segunda quincena do mes ou de estancia inferior ós quince días o cobro procedente
será de quince días.
Expedirase unha factura polo cobro dos servizos prestados tanto dos obrigatorios como daqueles outros opcionais.
Entregarase copia ó usuario.
Unha vez ingresado o prezo público e fianza por alta darase de alta os / as usuarios/as en padrón fiscal do prezo
público da Residencia de Boimorto para que sexa realizada a notificación colectiva das sucesivas liquidacións
( segundo artigo 102.3 da Lei xeral tributaria 58/2003 de 17 de decembro) padróns que serán expostos ao público no
prazo de quince días hábiles a contar dende a publicación no BOP para que os interesados podan presentar as
reclamacións que consideren convenientes, sendo o prazo de cobro en período voluntario de dous meses contados
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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dende o día seguinte ao de finalización da exposición pública e transcorrido este procederase a esixir os xuros de
mora e as recargas que procedan segundo os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria e se fora o caso as costas derivadas
do procedemento de prema.
Os recibos que figuran domiciliados, envíanse ás respectivas entidades para o seu cargo nas constas designadas polos
/as contribuíntes.
A negativa ó pago polos servizos prestados permitirá ó centro resolver o contrato de admisión do residente,
reservándose os dereitos a exercitar acción legais que correspondan, tendentes ó total resarcimento do que lle é debido.
SEGUNDO.- Aprobar a modificación do Regulamento do funcionamento do Centro de día de Boimorto nos artigos 5 e
59 que quedarían redactados tal e como segue:
Artigo 5: Permiso inicio da actividade.
O Centro de día conta co permiso de inicio de actividades concedido pola Xunta de Galicia con data 10/10/2011 asi
como modificación substancial de dito permiso de data 27/09/2016 tendo capacidade para 15 usuarios .."Mantense o
resto do texto non alterado.
ARTIGO 59 Regulamento funcionamento centro de día que quedaría redactado como segue:
O pago da mensualidade efectuarase por adiantado da seguinte forma: a primeira mensualidade xunto con fianza
aboarase ó contado na secretaría do centro, expedíndose a correspondente factura ou recibo xustificativo do pago
realizado. As restantes mensualidades, ata a extinción do presente contrato, domiciliaranse na conta designada polo
residente ou representante.
No suposto de ingreso dentro da segunda quincena do mes ou de estancia inferior ós quince días o cobro procedente
será de quince días.
Expedirase unha factura polo cobro dos servizos prestados tanto dos obrigatorios como daqueles outros opcionais.
Entregarase copia ó usuario.

CVD: AXoLVYNhEB9kxFhUCztN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Unha vez ingresado o prezo público e fianza por alta darase de alta os / as usuarios/as en padrón fiscal do prezo
público da Residencia de Boimorto para que sexa realizada a notificación colectiva das sucesivas liquidacións
( segundo artigo 102.3 da Lei xeral tributaria 58/2003 de 17 de decembro) padróns que serán expostos ao público no
prazo de quince días hábiles a contar dende a publicación no BOP para que os interesados podan presentar as
reclamacións que consideren convenientes, sendo o prazo de cobro en período voluntario de dous meses contados
dende o día seguinte ao de finalización da exposición pública e transcorrido este procederase a esixir os xuros de
mora e as recargas que procedan segundo os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria e se fora o caso as costas derivadas
do procedemento de prema.
Os recibos que figuran domiciliados, envíanse ás respectivas entidades para o seu cargo nas constas designadas polos
/as contribuíntes.
A negativa ó pago polos servizos prestados permitirá ó centro resolver o contrato de admisión do residente,
reservándose os dereitos a exercitar acción legais que correspondan, tendentes ó total resarcimento do que lle é debido.
TERCEIRO.- Continuar coa tramitación do expediente, remitindo Edito ó Boletín Oficial da Provincia, a fin de que, de
conformidade co disposto no artigo 49.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, se proceda á información pública e audiencia ós
interesados durante o prazo de trinta días hábiles, que comenzarán a contarse a partir do seguinte ó da devandita
publicación, inseríndose copia do Edito no taboleiro de anuncios deste concello.
CUARTO.- No caso de que se presenten reclamacións e/ou alegacións contra o citado expediente, procederase á súa
resolución, previos os informes oportunos, polo Pleno Corporativo, procedéndose, unha vez resoltas, a aprobación
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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definitiva do expediente e á publicación íntegra do texto do Regulamento no Boletín Oficial da Provincia.

QUINTO- Que no caso de que non se presenten reclamacións e/ou alegacións contra o expediente, considerarase que o
mesmo queda aprobado definitivamente, sen necesidade de acordo posterior, procedendo de seguido á publicación
indicada no apartado procedente, de conformidade do disposto no artigo 49.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril.
Boimorto decembro de 2017
A Alcaldesa:
Asdo.- Mª Jesús Novo Gómez “

Debate:
Expón a Alcaldesa a necesidade de modificación para axilizar e mellorar a recaudacion así o cambio
que a última autorización de funcionamento por ampliación fai no número autorizado de usuarios
do centro de día ( 15 ) de forma temporal ata que se faga a outra sala que está subvencionada pola
Deputación.
O concelleiro do BNG. D. Xosé Luis Rivas pregunta cando se fará a nova sala. Resposta a
Alcaldesa que está pendente de autorización o proxecto pola Xunta . Tamén reclama dito
concelleiro a solución de humidades. Resposta a Alcaldesa sobre os trámites realizados en relación
a dito tema.
Sen máis intervencións , sometida a proposta a votación pola Alcaldía , por unanimidade con 11
votos a favor o Pleno municipal ACORDOU:
PRIMEIRO .- Modificar a ordenanza de funcionamento da Residencia de Boimorto nos seus
artigos 5 e 60 que quedarían redactados tal e como seguen:
Artigo 5: Permiso inicio da actividade.

CVD: AXoLVYNhEB9kxFhUCztN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

A Residencia conta co premiso de inicio de actividades concedido pol axunta de Galicica en datas
10/10/2011 e autorización modificación substancial de data 26/08/2013 así como autorización
modificación substancial de data 27/09/2016 tendo capacidade para número de prazas 37 máis 3 de
enfermería ......"
Mantense o resto do texto non alterado
ARTIGO 60 RESIDENCIA
O pago da mensualidade efectuarase por adiantado da seguinte forma: a primeira mensualidade
xunto con fianza aboarase ó contado na secretaría do centro, expedíndose a correspondente factura
ou recibo xustificativo do pago realizado. As restantes mensualidades, ata a extinción do presente
contrato, domiciliaranse na conta designada polo residente ou representante.
No suposto de ingreso dentro da segunda quincena do mes ou de estancia inferior ós quince días o
cobro procedente será de quince días.
Expedirase unha factura polo cobro dos servizos prestados tanto dos obrigatorios como daqueles
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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outros opcionais. Entregarase copia ó usuario.
Unha vez ingresado o prezo público e fianza por alta darase de alta os / as usuarios/as en padrón
fiscal do prezo público da Residencia de Boimorto para que sexa realizada a notificación colectiva
das sucesivas liquidacións ( segundo artigo 102.3 da Lei xeral tributaria 58/2003 de 17 de
decembro) padróns que serán expostos ao público no prazo de quince días hábiles a contar dende a
publicación no BOP para que os interesados podan presentar as reclamacións que consideren
convenientes, sendo o prazo de cobro en período voluntario de dous meses contados dende o día
seguinte ao de finalización da exposición pública e transcorrido este procederase a esixir os xuros
de mora e as recargas que procedan segundo os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria e se fora o
caso as costas derivadas do procedemento de prema.
Os recibos que figuran domiciliados, envíanse ás respectivas entidades para o seu cargo nas constas
designadas polos /as contribuíntes.
A negativa ó pago polos servizos prestados permitirá ó centro resolver o contrato de admisión do
residente, reservándose os dereitos a exercitar acción legais que correspondan, tendentes ó total
resarcimento do que lle é debido.
SEGUNDO.- Aprobar a modificación do Regulamento do funcionamento do Centro de día de
Boimorto nos artigos 5 e 59 que quedarían redactados tal e como segue:
Artigo 5: Permiso inicio da actividade.
O Centro de día conta co permiso de inicio de actividades concedido pola Xunta de Galicia con
data 10/10/2011 asi como modificación substancial de dito permiso de data 27/09/2016 tendo
capacidade para 15 usuarios .."Mantense o resto do texto non alterado.
ARTIGO 59 Regulamento funcionamento centro de día que quedaría redactado como segue:

CVD: AXoLVYNhEB9kxFhUCztN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

O pago da mensualidade efectuarase por adiantado da seguinte forma: a primeira mensualidade
xunto con fianza aboarase ó contado na secretaría do centro, expedíndose a correspondente factura
ou recibo xustificativo do pago realizado. As restantes mensualidades, ata a extinción do presente
contrato, domiciliaranse na conta designada polo residente ou representante.
No suposto de ingreso dentro da segunda quincena do mes ou de estancia inferior ós quince días o
cobro procedente será de quince días.
Expedirase unha factura polo cobro dos servizos prestados tanto dos obrigatorios como daqueles
outros opcionais. Entregarase copia ó usuario.
Unha vez ingresado o prezo público e fianza por alta darase de alta os / as usuarios/as en padrón
fiscal do prezo público da Residencia de Boimorto para que sexa realizada a notificación colectiva
das sucesivas liquidacións ( segundo artigo 102.3 da Lei xeral tributaria 58/2003 de 17 de
decembro) padróns que serán expostos ao público no prazo de quince días hábiles a contar dende a
publicación no BOP para que os interesados podan presentar as reclamacións que consideren
convenientes, sendo o prazo de cobro en período voluntario de dous meses contados dende o día
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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seguinte ao de finalización da exposición pública e transcorrido este procederase a esixir os xuros
de mora e as recargas que procedan segundo os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria e se fora o
caso as costas derivadas do procedemento de prema.
Os recibos que figuran domiciliados, envíanse ás respectivas entidades para o seu cargo nas constas
designadas polos /as contribuíntes.
A negativa ó pago polos servizos prestados permitirá ó centro resolver o contrato de admisión do
residente, reservándose os dereitos a exercitar acción legais que correspondan, tendentes ó total
resarcimento do que lle é debido.
TERCEIRO.- Continuar coa tramitación do expediente, remitindo Edito ó Boletín Oficial da
Provincia, a fin de que, de conformidade co disposto no artigo 49.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, se
proceda á información pública e audiencia ós interesados durante o prazo de trinta días hábiles, que
comenzarán a contarse a partir do seguinte ó da devandita publicación, inseríndose copia do Edito
no taboleiro de anuncios deste concello.
CUARTO.- No caso de que se presenten reclamacións e/ou alegacións contra o citado expediente,
procederase á súa resolución, previos os informes oportunos, polo Pleno Corporativo,
procedéndose, unha vez resoltas, a aprobación definitiva do expediente e á publicación íntegra do
texto do Regulamento no Boletín Oficial da Provincia.
QUINTO- Que no caso de que non se presenten reclamacións e/ou alegacións contra o expediente,
considerarase que o mesmo queda aprobado definitivamente, sen necesidade de acordo posterior,
procedendo de seguido á publicación indicada no apartado procedente, de conformidade do
disposto no artigo 49.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril.

CVD: AXoLVYNhEB9kxFhUCztN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

2.- PROPOSTA PLENO 19 DE DECEMBRO DE 2017 PLAN ÚNICO 2018 DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA
Pola Secretaria dase lectura á proposta da Alcaldía relacionada con este punto da orde do día tal
e como segue :
“Vista a circular da Deputación Provincial de A Coruña con entrada neste concello en data 5/10/2017 para elaborar o
POS+ 2018 (Plan único de Concellos)
Redactados en decembro 2017 polo arquitecto D. Manuel Carro López colexiado nº 2.974 os seguintes proxectos:
“Reforma de abastecimiento en la parroquia de Sendelle (campo de fútbol y lugar de Piñeiro”, cun presuposto de
execución por contrata de 49.675,72 €uros.
“Reforma de la Gándara y suministro de mobiliario urbano”, cun presuposto de execución por contrata de 210.625,24
€uros.
“Reforma de los viales en los lugares de Saamil, Vilanova, Piñeiro, Marco y Vilar”, cun presuposto de execución por
contrata de 90.428,42 €uros.
“Reforma de los viales en los lugares de Arosa y Ribeiro”, cun presuposto de execución por contrata de 32.706,29
€uros.
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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Propoño ao Pleno que acorde:
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”:
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:
Deputación
165.000,01
165.000,01

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

CVD: AXoLVYNhEB9kxFhUCztN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

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

0

49.675,72

Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento total
210.625,24

0

210.625,24

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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Subtotal investimentos achega provincial 2017

210.625,24

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018
Denominación da obra ou subministración

0

210.625,24

Financiamento do investimento
Préstamo
Achega
Orzamento total
Deputación
Concello

Subtotal investimentos préstamo provincial 2018

0

0

0

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

CVD: AXoLVYNhEB9kxFhUCztN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

F) Redución de débeda con entidades financeiras:
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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Entidade financeira

Número/código do
préstamo

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

Subtotal redución de débeda con entidades financeiras

G ) Resumo:
SUBTOTAIS

Deputación

Concello

Total

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

210.625,24

210.625,24

Préstamo 2018

0

Achega 2018

0

Achega 2018

0

Achega 2017

0

Préstamo 2018

0

E- ACHEGAS MUNICIPAIS

F- REDUCIÓN DÉBEDA

Achega 2018

CVD: AXoLVYNhEB9kxFhUCztN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

T O TAL

Achega 2017
Préstamo 2018
TOTAL

425.300,97

425.300,97

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”
(mínimo do 20% do total das achegas e préstamo provincial asignado)

Grupo de
programa

Orzamento

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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“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

454

90.428,42

454

32.706,29

123.134,71

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.

Boimorto decembro de 2017
A Alcaldesa:

CVD: AXoLVYNhEB9kxFhUCztN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Asdo.- Mª Jesús Novo Gómez “

Debate:
Explica a Alcaldesa as obras que se pretenden incluir no POS , destacando o detalle do contido do
proxecto que afecta á Gándara .Sinala que se pide máis en gasto corrente para reparacións no
abastecemento.
Reclama o concelleiro do BNG D. Xosé Luis Rivas que se redacten os proxectos en
galego.Continúa este concelleiro indicando que cada Alcalde que pasa fai reforma de farolas pero
non se manteñen , di que a obra da Gándara e un despilfarro cando o Concello necesita outras
cousas e estase deixando morrer.
A Alcaldesa dalle a palabra á concelleira do grupo municipal do PsdG-PSOE Dª Ana Ledo que
expón que o seu grupo non apoia a obra da Gándara critica a mesma e di que hai obras máis
importantes noutros núcleos pendentes.
O concelleiro do BNG D. Xosé Luis Rivas pregunta polo arranxo pendente en Brates cara cruce de
Lousada . Resposta a Alcaldesa que hai obras pendentes do POS anterior .
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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Sen máis intervencións con maioría absoluta por 6 votos a favor ( 5 dos concelleiros do grupo
municipal do PP , e 1 do membro non adscrito) con 2 votos en contra dos concelleiros do grupo
municipal do BNG e 3 abstencións do concelleiros do grupo municipal do PsdG-PSOE o Pleno
municipal ACORDOU:
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”:
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

CVD: AXoLVYNhEB9kxFhUCztN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

C ) Financiamento de investimentos:
ACHEGA PROVINCIAL 2018
Denominación da obra ou subministración

Financiamento do investimento
Deputació
Concello
Orzamento
n
total
Reforma de abastecimiento en la parroquia de 49.675,72
0
49.675,72
Sendelle (Campo de fútbol y lugar de Piñeiro)

Subtotal investimentos achega provincial
2018

49.675,72

0

49.675,72

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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ACHEGA PROVINCIAL 2017
(Investimentos “financeiramente sostibles”)
Financiamento do investimento
Denominación da obra ou
Grupo de
Deputació
Concello
Orzamento
subministración
programa
n
total
“”Reforma de la calle Gándara
210.625,24 0
210.625,24
y suministro de mobiliario
urbano”

Subtotal investimentos achega provincial
2017

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018
Denominación da obra ou subministración

Subtotal investimentos préstamo provincial
2018

210.625,24 0

210.625,24

Financiamento do investimento
Préstamo
Achega
Orzamento
Deputació
Concello
total
n

0

0

0

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2018 e que se
relacionan nestas táboas.

CVD: AXoLVYNhEB9kxFhUCztN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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:

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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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

F) Redución de débeda con entidades financeiras:
Entidade financeira

Número/código do
préstamo

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

CVD: AXoLVYNhEB9kxFhUCztN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Subtotal redución de débeda con entidades
financeiras

G ) Resumo:
SUBTOTAIS

Deputación Concello

Total

Achega 2017

0

Achega 2018

0

A- PAGO A PROVEDORES

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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B- GASTOS CORRENTES

C- INVESTIMENTOS

Achega 2018 165.000,01

165.000,01

Achega 2018

49.675,72

49.675,72

Achega 2017 210.625,24

210.625,24

Préstamo
2018

0

DHONORARIOS Achega 2018
REDACCIÓN

0

Achega 2018

0

Achega 2017

0

Préstamo
2018

0

E- ACHEGAS MUNICIPAIS

F- REDUCIÓN DÉBEDA

Achega 2018
T O TAL

Achega 2017
Préstamo
2018
TOTAL

425.300,97

425.300,97

CVD: AXoLVYNhEB9kxFhUCztN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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
Grupo de
sostibles”
program
Orzamento
(mínimo do 20% do total das achegas e préstamo
a
provincial asignado)
“Reforma de los viales en los lugares de Saamil, Vilanova, 454
90.428,42
Piñeiro, Marco y Vilar”
“Reforma de los viales en los lugares de Arosa y Ribeiro”
454
32.706,29

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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TOTAIS

123.134,71

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.

CVD: AXoLVYNhEB9kxFhUCztN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

7.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente
acordo e o correspondente expediente.

Ás 10:30 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.
Boimorto, martes 19 de decembro de 2017
A alcaldesa,

A secretaria,

MARIA JESUS NOVO GOMEZ

Rebeca Vázquez Vazquez

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
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