BORRADOR ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN
- SALA SESIÓNS CASA CONSISTORIAL, MÉRCORES 31 DE XANEIRO DE 2018 No día de hoxe, ás 10:09 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:
PSOE
ABELARDO SEOANE VAZQUEZ
BNG
RAQUEL VAL VAZQUEZ
XOSE LUIS RIVAS CRUZ
PP
LUIS RICO VEREA
ELISARDO MONTERO CASTRO
JESUS ANGEL COSTOYA RUA
ROGELIO SUEIRO CARRO
Non Adscrito
JOSE BALADO CASAL
AUSENCIAS:
PSOE
ANA LEDO FERNANDEZ
SANDRA SANCHEZ IÑIGUEZ

CVD: WuxxD9GqPQ1is11d1C3t
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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
ORDE DO DÍA
1.- PROPOSTA APROBACIÓN MODIFICADO DE PROYECTO DE MEJORA DE CAMINOS EN
LAS PARROQUIAS DE DORMEÁ, BOIMORTO, CORNEDA, RODIEIROS Y ANDABAO - POS
2017
Pola Secretaria dase lectura á proposta relacionada con este punto da orde do día.
“

“Vista a Resolución de 21 de xullo de 2017 da Directora xeral do Patrimonio Cultural en relación có proxecto do POS
2017 de Mellora de camiños nas parroquias de Dormeá, Boimorto, Corneda Rodieiros e Andabao na que concretamente
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sobre as actuacións previstas en Viladóniga di que debe eliminarse o sobreancho proxectado.
Visto modificado de dito proxecto de obras redactado por Manuel Carro López asinado dixitalmente en data 18/01/2018
no que expón que este modificado recolle as catuacións necesarias aos efectos de proceder a modificar o proxecto e
axustar o seu contido á resolución citada , e que en todo caso os documentos do proxecto que non se modifican no
presente expediente se entenden correctos no proxecto de data febreiro de 2018 por non verse afectados pola
modificación .
Cosiderando que o proxecto recolle as actuacións necesarias os efectos de proceder a modificar o proxecto e axustar o
seu contido á resolución antedita, considerando que os documentos do proxecto que non se modifican polo presente
entendense correctos no proxecto de data febreiro de 2017 por non afectar á modificación aos concretos documentos
non incluidos no presente.
Pola presente propoño que o Pleno municipal ACORDE:
PRIMEIRO .- Aprobar o modificado do Proxecto ( indicado nos considerandos deste acordo) do Plan único da Excma
Diputación Provincial de A Coruña 2017 Mellora de camiños nas parroquias de Dormeá, Boimorto, Corneda Rodieiros e
Andabao concretamente sobre as actuacións previstas en Viladóniga sobre as que Resolución de 21 de xullo de 2017
da Directora xeral do Patrimonio Cultural di que debe eliminarse o sobreancho proxectado.
SEGUNDO.-Realizar e remitir todos os trámites e documentación necesaria ante a Excma Diputación Provincial de A
Coruña para obter aprobación desta modificación e autorización de contratación da obra .
Boimorto, 26 de xaneiro de 2017.
A alcadesa

Asdo.- Maria Jesus Novo Gomez”
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Debate:
A Alcaldesa explica que e necesario modificar o proxecto segundo autorización sectorial de
patrimonio para non asfaltar un sobreancho na pista da fonte dos Armelos .
Sen maís intervencións sometida a proposta a votación por unanimidade con 9 votos a favor
( cinco dos concelleiros do grupo municipal do PP) dous dos concelleiros do grupo municipal do
BNG , un do único concelleiro presente do grupo municipal do PsdG-PSOE e un do membro non
adscrito o Pleno ACORDOU:
PRIMEIRO .- Aprobar o modificado do Proxecto ( indicado nos considerandos deste acordo) do
Plan único da Excma Diputación Provincial de A Coruña 2017 Mellora de camiños nas parroquias
de Dormeá, Boimorto, Corneda Rodieiros e Andabao concretamente sobre as actuacións
previstas en Viladóniga sobre as que Resolución de 21 de xullo de 2017 da Directora xeral do
Patrimonio Cultural di que debe eliminarse o sobreancho proxectado.
SEGUNDO.-Realizar e remitir todos os trámites e documentación necesaria ante a Excma
Diputación Provincial de A Coruña para obter aprobación desta modificación e autorización de
contratación da obra .

2. PROPOSTA APROBACIÓN XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA FESTIVAL DE LA
LUZ 2017
A Alcaldesa dalle a palabra á esta Secretaría que expón que mantén o informado no informe que
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consta no expediente de data 26/12/2017 indicando que se fixo un requerimento de
documentación en base a dito informe á Asociación nos seguintes termos:
1.-) NON PODE ESTA SECRETARÍA INTERVENCIÓN VERIFICAR QUE OS INGRESOS POR TÓDOLOS
CONCEPTOS DA ACTIVIDADE SUBVENCIONADA NON SUPERAN OS GASTOS DA MESMA ( o artigo 19.3 da Lei
xeral de subvencións 38/2003 sinala ; el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones , ayudas, ingresos o recursos, superre el coste de la actividad
subvencionada
) XA QUE NA CONTA XUSTIFICATIVA SO APARECE DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS
PÚBLICAS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA E DE AGADIC&#8230; QUE XUNTO CÓS 80.000€ DE
SUBVENCIÓN DESTE CONCELLO FINANCIARIAN GASTOS POR IMPORTE DE 191.009,96€. Na solicitude de
subvención en ingresos estimados indicábanse ingresos que agora non se declaran , de completarse os mesmos
deberá aclararse se o ive foi deducible en relación con algunha factura pola que se obtiveron ingresos ( exemplo
Patrocinios...)

O artigo 30.4 da Lei 38/2003 xeral de subvencións sinala que cuando las actividades hayan sido financiadas además
de con la subvención con fondos propios u otras subvenciones o recursos deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas .
28.6 Lei 9/2007 ( sinala a necesidade de xustificar o importe procedencia e aplicación de recursos á actividade
subvencionada ) artigo 11 d) da Lei 9/2007 que di que e obriga do beneficiario comunicar a obtención doutras
subvencións, axudas ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas ,,,, artigo 48.2.e)
Regulamento lei subvencións 9/2007 a memoria xustificativa debe conter unha relación detallada de outros ingresos ou
subvencións que financiasen á actividade subvencionada con indicación do seu importe e procedencia.

Presenta á entidade interesada escrito indicando que falta o xustificante de pago das facturas con número de asiento
327 Logística del Espectáculo 163 Luz Puntual 324 Global Setup 215 Sociedad General de Autores , as tres primeiras
destaca que son gastos superiores a 18.000€ e relacionados coa necesidade de xustificación segundo a cláusula IV do
Convenio , antes da contratación de solicitude de tres orzamentos de diferentes provedores debendo elixir a mellor
oferta seguindo criterios de eficiencia e economía e motivando a elección cando non recaia sobre a oferta maís
vantaxosa economicamente.Deberá xustificar o pago total de non ser así non poderán ser tidos en conta estes gastos.

Non pode esta intervención verificar ingresos totais xustificados nin gastos totais xustificados ( hai facturas non
pagadas totalmente ou en parte como declara a entidade interesada ) que fan que OS GASTOS TOTAIS
ASCENDERÍAN A 341.302,39 )
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DEBERÁ ACLARAR TOTAL DE GASTOS E INGRESOS

2.- En relación con gastos superiores a 18.000 deberá aclararse pola entidade :
A) Presenta orzamentos de carpas cuxos gastos non aparecen na relación de facturas.( Parece que a entidade
contratada foi Irmarfer).
B) Presenta orzamentos contratados cuxa factura posterior e superior o contratado maís mantendo o importe inferior así
acontece coa factura de Luz puntual.
C) Soprende que se aplique o criterio de experiencia noutras edicións para elixir oferta máis costosa no caso dos
escenarios o que deberá ser fiscalizado en control financeiro posterior.
D) As ofertas presentadas non en todo caso parecen responder ás mesmas unidades ofertadas deberá aclararse ( así
en relación a ofertas de luz e de sonido).

DEBERÁ ACLARAR DOCUMENTACIÓN ANTEDITA .
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f) Vista a cláusula 6 do convenio ( en relación cós artigos 73 do Regulamento da lei xeral de subvencións 887/2006 en
relación có artigo 49 do Decreto 11/2009) presentadas copias compulsadas sen que conste a realización de dilixencia
sobre os orixinais que deixe constancia de que foron presentados como xustificantes de gasto para o cobro de
subvención outorgada , DEBERÁ REQUERIRSE A PRESENTACIÓN DE ORIXINAIS PARA REALIZACIÓN DE DITA
DILIXENCIA .

g) Hai numerosos gastos que foron pagados como suplidos en relación a facturas a nome da Asociación Festival de la
luz debería aclararse a relación das persoas suplidas coa entidade.
Os gastos en combustible para coches debería aclararse que pertencen a coches da Asociación ou dos seus membros.
Non se consideran válidos os xustificantes de pago con recibís.( así no voluntariado DIETAS VOLUNTARIADDO)
Informa esta Secretaría intervención que ditos gastos inda que non impedirían a súa aceptación nos termos do artigo
31 .1 da Lei 38/2003 de 17 de novembro , pero cuestión distinta e a súa xustificación con RECIBín por cada voluntario ,
a súa realización a realización de dito voluntariado debe quedar acreditada mediante documentos de valor probatorio e
con validez no tráfico xurídico mercantil e con eficacia administrativa ( artigo 30.3 da Lei 38/2003) o ser dietas teñen que
xustificarse con facturas de aloxamentos, manutención ou locomoción , o voluntariado realiza actividade gratuita a dieta
non pode convertirse nunha remuneración pola prestación dun servizo senon unha compensación polos gastos que dito
voluntario tivo e que acredita na realización do seu voluntariado.
As viaxes e comidas e cattering deberán motivarse en relación có obxeto da subvención.

Polo presente requíreselle para a subsanación das deficiencias atopadas na documentación xustificativa da
subvención outorgada para que no prazo de 10 días hábiles proceda a dita subsanación da documentación xustificativa
da subvención xa que de non facelo en tenderase que desiste da súa petición previa resolución , en aplicación do artigo
68 da Lei 39/2015 de 1 de octubre do procedemento administrativo común das administracións públicas."
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Continúa a Secretaria sinalando que non mandan documentación ata data de onte o que non
permite emitir outro informe en tempo a esta Secretaría , e que en dita documentación a
Asociación aclara suplidos e gastos en viaxes comidas e catering de forma non motivada para
esta intevención gastos que deberán ser sometidos a control financeiro posterior , presentan
xustificante bancario de pagos a Loxística do Espectáculo, Luz Puntual e Global Setup faltando o
pendente á Sociedad General de Autores.
Sobre o requerimento de presentación de documentación a dilixenciar non atenden a dito
requerimento máis non poderán deixar de indicar en outras subvencións que soliciten á
Administracións públicas que estes gastos foron xustificados para a subvención do Concello de
Boimorto.
Non atopa motivado esta Secretaría intervención na execución de prestacións por valor superior a
18.000€ a elección realizada entre varios orzamentos , a execución finalmente foi por orzamento
superior e tampouco xustifican igualdade entre ofertas solicitadas para motivar a elección da maís
vantaxosa.
Non se aclara ive deducible, seguen gastos cuxo pago acredítase con RECIBí así en dietas
voluntariado cuxos gastos non serían admitidos por esta intervención.Non queda motivado o
gastos gasoil en mantemento coches da Asociación. Considera a Secretaría que si se aclaran en
declaración ingresos totais obtidos para dita edición do Festival atendendo o requerimento de
documentación realizado.
En relación os reparos realizados nesta sesión oralmente por Secretaría ante a falta de tempo
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material para emisión de informe por presentación de documentación requerida pola Asociación
na data de onte, di a Secretaría que será necesario atender o control financeiro que realizará á
Diputación Provincial para ver si efectivamente poden salvarse os defectos xustificativos por ela
informada ou serán causa de reintegro da subvención en parte.
Pola Alcaldesa dase a palabra ó concelleiro do grupo municipal do BNG D. Xosé Luis Rivas que di
que non hai máis que irregularidades e debería repensarse o tema de outorgamento de
subvención ó Festival de la luz pide que consten en acta estas consideracións .
Resposta a Acladlesa que da documentación requerida que teñen presentado farese fiscalización
que pode provocar a necesaria devolución de diñeiro de ser o caso.
O concelleiro do BNG di que esta xente non e de fiar . A Alcaldesa di que este diñeiros público
será controlado pola Diputación .
O concelleiro do BNG di que non entende que se permitan estas irregularidades continuadas .
Sen maís intervencións a Alcaldesa somete a votación igual que no ano anterior o acordo de
aprobación da xustificación para pago desta subvención e o Pleno municipal por maioría absoluta
e con 7 votos a favor ( cinco dos concelleiros do grupo municipal do PP, un do concelleiro
presente do grupo municipal do PSOE e un do membro non adscrito) e con dous votos en contra
dos dous concelleiros do BNG ACORDOU:
PRIMEIRO.-Aprobar a xustificación da subvención nominativa Festival de la luz 2016 presentada
pola Asociación Festival de la luz e ordear o pago da subvención por importe de 80.000€ dentro
do prazo establecido en convenio regulador da subvención.
SEGUNDO.- Certificado deste acordo
efectos oportunos .

se remita os servizos contabeis e administrativos os
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TERCEIRO.-Realizado o pago sexa remitido ó expediente para control financeiro á Excma.
Deputación Provincial de A Coruña.

3.- PROPOSTA RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS CON LEVANTAMENTO
DE REPARO.
Pola Secretaria dase lectura á proposta relacionada con este punto da orde do día.
“Solicítase a aceptación de urxencia deste asunto sen dictaminar por Comisión sendo necesario o pronto pago destas
facturas .
Iniciado o exercicio orzamentario de 2018, constan na Intervención Municipal compromisos de pago acordados en
exercicios anteriores relativas á diversos gastos, cuxos xustificantes foron presentados ou conformados no ano en
curso, resultando imposible a súa imputación orzamentaria ao exercicio de orixe, polo que para proceder á súa
aprobación deberá procederse ó seu recoñecemento extraxudicial de créditos.
Logo de ver o informe de reparo da Intervención municipal de 26 de xaneiro de 2018 relativo á fiscalización das
facturas obxecto do expediente de recoñecemento extraxudicial .
Vistas as seguintes facturas referidas a gastos do exercicio 2017 con rexistro de entrada neste Concello na anualidade
2018 máis que non teñen procedemento contractual adecuado previo para xustificar compromiso de gasto debidamente
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adquirido en exercicios anteriores en aplicación do artigo 26.2 do Real decreto 500/1990 de 20 de abril. Facturas a
incluír no recoñecemento extraxudicial de créditos 1/2018, por ter data ou servizo/subministro no 2017 se ben son
presentadas no exercicio 2018.
Nº. de factura
Nº rexistro Face
Data

Titular NIF/CIF

2017/3269
2018/4
31/12/2017

Sociedad
Galega
Ambiente, S.A.
A15379803

4002198546
2018/14
31/12/2017

Sociedad
Estatal
Correos
Telégrafos S.A., S.M.E.
A83052407

101 01701648
2018/135
31/12/2017

COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. Recollida de residuos mes decembro 2017
B15467962

96,89€

1-11059365
2018/138
28/12/2017

Manuel Castro Gómez 33215547M Confección nóminas e seguros decembro
2017

1,099,89€

10.187
2018/139
27/12/2017

Hermanos
B15643315

Vázquez

S.L. 2 Rodas para camión lixo

10.186
2018/140
27/12/2017

Hermanos
B15643315

Vázquez

S.L. Parchar roda Nissan Qashqai

7000175379
2018/141
29/12/2017

Cualitis S.L.
B84527977

Servizo de prevención e seguridade no
trabalo 2018 (1º pago)

791,26€

2017/8339
2018/142

Deputación da Coruña P1500000C Publicación BOP aprobación inicial m.c.
7/2017

66,34€

15
2018/143
28/12/2017

Santiago
Vazquez
78782260S

FT00121
2018/147
20/09/2017

Francisco
44811970N

FT00126
2018/148
30/09/2017

Descrición
do

Importe en euros

Medio Tratamiento de RSU mes decembro 2017

y Franqueo pagado mes decembro 2017

Rodriguez Traballos de desbroce
Portocando e Rodieiros

3.749,25€

161,00€

940,00€

Sendelle,

689,70€

Vazquez

Picanes Reparación caixa cambios camión lixo
C6849BK

3.273,59€

Francisco
44811970N

Vazquez

Picanes Reparación
5002HHB

autobús

2.207,73€

130.514
2018/149
31/12/2017

Recambios
B15214349

Santiagueses

S.L. Suministro material para reparacións tractor

595,05€

130.513
2018/150
31/12/2017

Recambios
B15214349

Santiagueses

S.L. Suministro pastillas freno para Nissan
Navara

60,83€

grupo

en

7,01€

cónico
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102
2018/152
31/12/2017

Supermercado
B70204631

Rey-Blanco Augas para Miniresidencia e centro de día

37,40€

104
2018/153
31/12/2017

Supermercado
B70204631

Rey-Blanco Azúcar para Centro Social Municipal de
Maiores

105
2018/154
31/12/2017

Supermercado
B70204631

Rey-Blanco Alimentación para festa Nadal PAI

33,39€

109
2018/155
31/12/2017

Supermercado
B70204631

Rey-Blanco Material de limpeza para Concello

20,81€

A/14755
2018/159
29/12/2017

Oli-Servi S.L.
B15202583

1 PC IFC e 1 adaptador

590,80€

12/2017
2018/161
31/12/2017

Raquel Prieto Souto
47379697L

Servizo podoloxia mes decembro 2017

518,00€

81699
2018/164
31/12/2017

Rio Blanco S.L.
B15424047

Subministro hipoclorito para deposito Boimil

283,14€

239
2018/165
31/12/2017

O forno de Noa S.L.
B70467121

Alimentación para festa Nadal PAI

50,60€

120.602
2018/166
21/12/2017

JF Brea S.L.U.
B15507817

Agasaios de Nadal para PAI

61,71€

78
2018/167
01/10/2017

Rocio Manteiga Souto
54128443J

Control veterinario Carreira Canicross 2017

80,00€

17148
2018/168
30/12/2017

Fernando Sánchez García
76505509B

Sacos de escaiola para campo de fútbol

223,25€

17149
2018/169
30/12/2017

Fernando Sánchez García
76505509B

Ladrillos e sacos de morteiro para obra no
Colexio

115,00€

B/1683
2018/173
29/12/2017

Oscar Carreira García
78796945A

Subministro material de lavandeira para
miniresidencia e centro de día

385,75€

170901
2018/174
30/12/2017

M.ª Jose Vázquez Freire
33277749S

Produtos farmacéuticos para miniresidencia
e centro de día

29,95€

48
2018/176
18/09/2017

Alberto Penas Rey
78787747M

Material para campo fútbol, contedores,
servizo augas, alcantarillado e outros

1.122,88€

3,09€
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13
2018/187
28/11/2017

Manuel García Labandeira
76510355G

Cambio pechadura baixo concello

67,76€

novembro 2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica alumeado
público mes novembro 2017

3.993,27€

FE17137023940887
FE17137023969223
2018/26 - 2018/30
06/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica Igrexa
Sendelle e escola Cruceiro novembro 2017

41,97€
20,59€

FE17137023963693
2018/28
06/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica Centro Saúde
novembro 2017

240,45€

FE17137023990521
2018/45
06/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica PAI novembro
2017

102,70€

FE17137024178346
2018/60
10/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica
(Sendelle) novembro 2017

Refuxio

13,62€

FE17137023959064
2018/63
06/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica EDSEMU
novembro 2017

38,18€

FE17137023939657
2018/67
06/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica
Boimil novembro 2017

FE17137023986223
2018/73
FE17137023962953
2018/75
FE17137023979046
2018/95
FE17137023989335
2018/123
06/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica
Local Social Gándara

57,46€

Local Social Nogaredo

22,58€

Local Social Corneda

26,38€

Local Social Souto
Novembro 2017

19,77€

decembro 2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica alumeado
público mes decembro 2017

FE17137024821418
2018/84
17/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro
enerxía
eléctrica
Protección Civil decembro 2017

Local

57,28€

FE17137024788181
2018/119
17/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica Local Escola
Liñeiro decembro 2017

38,65€

Deposito

245,05€

741,87€
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FE171370247850112
2018/96
FE17137025531714
2018/128
FE17137025606745
2018/129

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica
Local Social Rodieiros

22,82€

Local Social Nogaredo

13,14€

FE17321252305613
2018/5
09/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro enerxía
A08431090
10/11/17-12/12/17
decembro 2017

piscina

143,17€

FE17321252305612
2018/6
09/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro enerxía eléctrica campo fútbol
A08431090
10/11/17-12/12/17
decembro 2017

1.409,14€

FE17321251742156
2018/7
09/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro enerxía eléctrica alumeado
A08431090
público Gándara 10/11/17-11/12/17
decembro 2017

287,64€

FE17321251742155
2018/8
09/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro
enerxía
eléctrica
A08431090
miniresidencia 10/11/17-11/12/17
decembro 2017

1.333,01€

FE17321251742154
2018/9
09/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro enerxía eléctrica grupo escolar
A08431090
10/11/17-11/12/17
decembro 2017

850,11€

FE17321251742153
2018/10
09/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro enerxía eléctrica polideportivo
A08431090
10/11/17-11/12/17
decembro 2017

226,33€

FE17321252305611
2018/11
09/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro enerxía
A08431090
18/09/17-19/11/17
novembro 2017

albergue

139,34€

FE17321238262609
2018/132
FE17321235585483
2018/133
12/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro enerxía eléctrica potabilizadora
A08431090
01/06/17-30/06/17 xuño 2017
Subministro enerxía eléctrica potabilizadora
01/05/17-31/05/17 maio 2017

2.822,97€

FE17321236891575
2018/134
12/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro
enerxía
eléctrica
A08431090
consistorial 24/03/17-29/05/17
maio 2017

Local Social Souto
Decembro 2017

9,17€
eléctrica

eléctrica

casa

2.089,56€
612,88€

Total 32.981,17€uros

Visto o artigo 60.2 do Real decreto 500/1990 de 20 de abril que outorga competencia ó pleno municipal para o
recoñecemento extraxudicial de créditos cando non exista dotación orzamentaria.
Considerando que pola teoría do enriquecemento inxusto ou sen causa mantida xurisprudencialmente, pola que un
empresario executou unha prestación a favor da Administración ten que cobrar o prezo da prestación aínda que non
foran seguidos os procedementos legalmente establecidos xa que un defecto formal non pode implicar un prexuízo para
o contratista e un enriquecemento sen causa para a Administración.
Visto o artigo 26.2 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril polo presente propoño que o Pleno municipal previa
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aceptación de urxencia de asunto sen dictaminar adopte o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Levantar reparo da secretaría intervención de data 26/01/2018 en relación coas facturas indicadas nos
considerandos deste acordo .
SEGUNDO.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial das facturas relativas a este expediente de recoñecemento
extraxudicial indicadas nos considerandos deste acordo autorizando, compromento e recoñecendo obrigas con cargo ás
partidas municipais de 2018 indicadas na seguinte taboa taboa.

Leída a proposición anterior por Secretaría por unanimidade con 9 votos a favor de tódolos
concelleiros presentes acéptase o tratamento deste punto da orde do día sen dictaminar..
Sen máis intervencións sometida a votación por unanimidade con 9 votos a favor dos nove
concelleiros presentes o Pleno ACORDOU:
PRIMEIRO.- Levantar reparo da secretaría intervención de data 26/01/2018 en relación coas
facturas indicadas nos considerandos deste acordo .

CVD: WuxxD9GqPQ1is11d1C3t
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SEGUNDO.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial das facturas relativas a este expediente de
recoñecemento extraxudicial indicadas nos considerandos deste acordo autorizando,
compromento e recoñecendo obrigas con cargo ás partidas municipais de 2018 indicadas na
seguinte taboa .
Nº. de factura
Nº rexistro Face
Data

Titular NIF/CIF

2017/3269
2018/4
31/12/2017

Sociedad Galega
Ambiente, S.A.
A15379803

4002198546
2018/14
31/12/2017

Sociedad Estatal Correos
Telégrafos S.A., S.M.E.
A83052407

101 01701648
2018/135
31/12/2017

COGAMI Reciclado de Galicia, Recollida de residuos mes decembro 2017
S.L.
B15467962

1-11059365
2018/138
28/12/2017

Manuel Castro Gómez 33215547M Confección nóminas e seguros decembro
2017

10.187
2018/139
27/12/2017

Hermanos
B15643315

Vázquez

S.L. 2 Rodas para camión lixo

10.186
2018/140
27/12/2017

Hermanos
B15643315

Vázquez

S.L. Parchar roda Nissan Qashqai

Descrición
do

Medio Tratamiento de RSU mes decembro 2017

y Franqueo pagado mes decembro 2017

Importe en euros
3.749,25€

161,00€

96,89€

1,099,89€

940,00€
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7000175379
2018/141
29/12/2017

Cualitis S.L.
B84527977

Servizo de prevención e seguridade no
trabalo 2018 (1º pago)

791,26€

2017/8339
2018/142

Deputación da Coruña P1500000C Publicación BOP aprobación inicial m.c.
7/2017

66,34€

15
2018/143
28/12/2017

Santiago
Vazquez
78782260S

FT00121
2018/147
20/09/2017

Francisco
44811970N

FT00126
2018/148
30/09/2017

Rodriguez Traballos de desbroce
Portocando e Rodieiros

Sendelle,

689,70€

Vazquez

Picanes Reparación caixa cambios camión lixo
C6849BK

3.273,59€

Francisco
44811970N

Vazquez

Picanes Reparación
5002HHB

autobús

2.207,73€

130.514
2018/149
31/12/2017

Recambios
B15214349

Santiagueses

S.L. Suministro
tractor

reparacións

595,05€

130.513
2018/150
31/12/2017

Recambios
B15214349

Santiagueses

S.L. Suministro pastillas freno para Nissan
Navara

60,83€

102
2018/152
31/12/2017

Supermercado
B70204631

Rey-Blanco Augas para Miniresidencia e centro de día

104
2018/153
31/12/2017

Supermercado
B70204631

Rey-Blanco Azúcar para Centro Social Municipal de
Maiores

105
2018/154
31/12/2017

Supermercado
B70204631

Rey-Blanco Alimentación para festa Nadal PAI

33,39€

109
2018/155
31/12/2017

Supermercado
B70204631

Rey-Blanco Material de limpeza para Concello

20,81€

A/14755
2018/159
29/12/2017

Oli-Servi S.L.
B15202583

1 PC IFC e 1 adaptador

590,80€

12/2017
2018/161
31/12/2017

Raquel Prieto Souto
47379697L

Servizo podoloxia mes decembro 2017

518,00€

81699
2018/164
31/12/2017

Rio Blanco S.L.
B15424047

Subministro
Boimil

283,14€

grupo

material

en

cónico

para

hipoclorito

para

deposito

37,40€

3,09€
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239
2018/165
31/12/2017

O forno de Noa S.L.
B70467121

Alimentación para festa Nadal PAI

50,60€

120.602
2018/166
21/12/2017

JF Brea S.L.U.
B15507817

Agasaios de Nadal para PAI

61,71€

78
2018/167
01/10/2017

Rocio Manteiga Souto
54128443J

Control veterinario Carreira Canicross
2017

80,00€

17148
2018/168
30/12/2017

Fernando Sánchez García
76505509B

Sacos de escaiola para campo de fútbol

223,25€

17149
2018/169
30/12/2017

Fernando Sánchez García
76505509B

Ladrillos e sacos de morteiro para obra no
Colexio

115,00€

B/1683
2018/173
29/12/2017

Oscar Carreira García
78796945A

Subministro material de lavandeira para
miniresidencia e centro de día

385,75€

170901
2018/174
30/12/2017

M.ª Jose Vázquez Freire
33277749S

Produtos farmacéuticos para miniresidencia
e centro de día

29,95€

48
2018/176
18/09/2017

Alberto Penas Rey
78787747M

Material para campo fútbol, contedores,
servizo augas, alcantarillado e outros

1.122,88€

13
2018/187
28/11/2017

Manuel García Labandeira
76510355G

Cambio pechadura baixo concello

novembro 2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica alumeado
público mes novembro 2017

3.993,27€

FE17137023940887
FE17137023969223
2018/26 - 2018/30
06/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica Igrexa
Sendelle e escola Cruceiro novembro 2017

41,97€
20,59€

FE17137023963693
2018/28
06/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica Centro Saúde
novembro 2017

240,45€

FE17137023990521
2018/45
06/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro
enerxía
novembro 2017

PAI

102,70€

FE17137024178346
2018/60
10/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica
(Sendelle) novembro 2017

Refuxio

13,62€

67,76€

eléctrica
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FE17137023959064
2018/63
06/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica EDSEMU
novembro 2017

38,18€

FE17137023939657
2018/67
06/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica Deposito
Boimil novembro 2017

245,05€

FE17137023986223
2018/73
FE17137023962953
2018/75
FE17137023979046
2018/95
FE17137023989335
2018/123
06/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica
Local Social Gándara

57,46€

Local Social Nogaredo

22,58€

Local Social Corneda

26,38€

Local Social Souto
Novembro 2017

19,77€

decembro 2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica alumeado
público mes decembro 2017

FE17137024821418
2018/84
17/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica
Protección Civil decembro 2017

Local

57,28€

FE17137024788181
2018/119
17/12/2017

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica Local Escola
Liñeiro decembro 2017

38,65€

FE171370247850112
2018/96
FE17137025531714
2018/128
FE17137025606745
2018/129

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
A65067332

Subministro enerxía eléctrica
Local Social Rodieiros

22,82€

Local Social Nogaredo

13,14€

FE17321252305613
2018/5
09/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro enerxía
A08431090
10/11/17-12/12/17
decembro 2017

piscina

143,17€

FE17321252305612
2018/6
09/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro enerxía eléctrica campo fútbol
A08431090
10/11/17-12/12/17
decembro 2017

1.409,14€

FE17321251742156
2018/7
09/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro enerxía eléctrica alumeado
A08431090
público Gándara 10/11/17-11/12/17
decembro 2017

287,64€

FE17321251742155
2018/8
09/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro
enerxía
eléctrica
A08431090
miniresidencia 10/11/17-11/12/17
decembro 2017

1.333,01€

741,87€

Local Social Souto
Decembro 2017

9,17€
eléctrica
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FE17321251742154
2018/9
09/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro enerxía eléctrica grupo escolar
A08431090
10/11/17-11/12/17
decembro 2017

850,11€

FE17321251742153
2018/10
09/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro enerxía eléctrica polideportivo
A08431090
10/11/17-11/12/17
decembro 2017

226,33€

FE17321252305611
2018/11
09/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro enerxía eléctrica albergue
A08431090
18/09/17-19/11/17
novembro 2017

139,34€

FE17321238262609
2018/132
FE17321235585483
2018/133
12/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro
A08431090
potabilizadora
2017
Subministro
potabilizadora
2017

FE17321236891575
2018/134
12/01/2018

Gas Natural Servicios SDG S.A. Subministro enerxía eléctrica
A08431090
consistorial 24/03/17-29/05/17
maio 2017

enerxía
eléctrica
01/06/17-30/06/17 xuño
enerxía
eléctrica
01/05/17-31/05/17 maio
casa

2.822,97€

2.089,56€
612,88€

Total 32.981,17€uros

4. DICTAME COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE ESPECIAL DE CONTAS ORZAMENTO
2018:
Pola Secretaria dase lectura o dictame da comisión informativa permanente especial de contas de
dasta 26/01/2018 en relación coa aprobación inicial do orzamento 2018 tal e como segue:

CVD: WuxxD9GqPQ1is11d1C3t
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Municipal do Concello para o exercicio de 2018 que se presenta nivelado no seu
Estado de Gastos e de Ingresos, ascendendo en ámbos estados á cantidade de 2.622.110,86€ asi coma toda a documentación e
anexos a él incorporados, asignándose a cada un dos Capítulos as seguintes cantidades:
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SEGUNDO.- Aprobar, igualmente, as bases para a execución do devandito orzamento municipal para o exercicio de 2018, tal e
como son presentadas.
TERCEIRO.- Aprobar, así mesmo, e de conformidade co disposto polo art. 90 da Lei 7/1985, do 2 de abril en relación co art. 126.1
do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, a plantilla de persoal :
A) PERSOAL FUNCIONARIO:
Escala.-Denominación.-Grupo.-Nivel C.D.-Nº prazas.-Vacantes
Hab. Nac.-Secretaría-Intervención.-A1/A2.-28.-1.-0.
Admón. Xeral.-Técnico/a xestión económica-financieira.-A2.-26.-1.-0
Admón. Xeral.-Administrativo.-C1.-22.-1.-0.
Admón. Xeral.-Aux. administrativo.-C2.-18.-1.-1.

CVD: WuxxD9GqPQ1is11d1C3t
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

B) PERSOAL LABORAL FIXO:
Prazas.-Vacantes.-Denominación.-Xornada.
1.-0.-Traballador/a social.-Completa
1.-0.-Técnico/a local de emprego-Axente de emprego desenvolvemento local.-Completa.
1.-0.-Animador deportivo.-Completa
1.-0.-Técnico/a en intervención familiar-psicólogo/a.-Completa
1.-0.-Condutor camión.-Completa
1.-0.-Subalterno-conserxe peón oficios varios colexio.-Completa
1.-1.-Peón recollida lixo - tratorista.-Completa
1.-0.-Encargado de obras e servizo de urbanismo.-Completa
1.-0.-Encargado servizos municipais (auga, rede de sumidoiros, etc).-Completa
3.-1.-Auxiliares de Axuda no fogar- Completa.
1.-0.- Condutor de paleadora desbrozadora - Completa.
C) PERSOAL LABORAL TEMPORAL:
Prazas.-Denominación.
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9.-Auxiliar Axuda a domicilio.-Xornada 25 horas 1 / 8 completa
1.-Animadora cultural.-Xornada completa
3.- Mestras PAI .- 3 xornada completa
1.- Técnico dinamización turístico- económica.- Xornada completa
1.- Electricista .- Xornada completa
1.- Condutor autobús .- Xornada completa
3.- Persoal de limpeza .- 1 Xornada completa .-2 Xornada parcial
1.- Fisioterapeuta .- Xornada completa
2.- ATS .- Xornada completa
1.- Pinche.- Xornada completa
19.- Auxiliares Residencia Centro de día.- Xornada completa
1.- Condutor/a acompañamento
1.- Peón reforzo servizos
2.- Socorristas
1.- Directora Residencia
1.- Condutor palista para 7,5 meses.
De acordo co disposto no art. 75 da Lei 7/1985, RBRL publícanse as retribucións, asistencias e indemnizacións establecidas para os
membros da Corporación:
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- Retribucións: A primeira tenente de Alcalde desempeñará a súa función en réxime de adicación exclusiva, con un soldo bruto
mensual (14 pagas) de 2.800 euros, o que supón un soldo bruto anual de 39.200 euros.
- Asistencias: Os membros da Corporación que non teñan adicación exclusiva ou parcial, percibirán 60 euros por cada asistencia ás
sesións dos órganos colexiados dos que formen parte.
- Indemnizacións: Os membros da Corporación percibirán indemnizacións polos gastos efectivos ocasionados no exercicio do seu
cargo, nos términos establecidos no Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.
CUARTO.- De conformidade co prevido polo art. 169.1 do Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado
por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, expoñer ó público, polo prazo de quince días hábiles, o orzamento municipal
para o exercicio de 2018 con todos os documentos que o conforman, mediante a inserción do edicto correspondente no Boletín
Oficial desta Provincia e no taboleiro de anuncios da casa do concello, co fin de que os interesados ós que fai referencia o art.
170.1 do TRLRFL, poidan examinalo e presentar, de ser o caso, as reclamacións que procedan e polas causas taxadas que indica
o art. 170.2 da mesma norma, ante o Pleno corporativo, que as resolverá xunto coa aprobación definitiva.
QUINTO.- O expediente completo de referenza considerarase definitivamente aprobado, sen necesidade de adopción de
novo acordo, no caso de que non se presenten as reclamacións ás que se fai referencia no parágrafo 4º anterior, procedéndose, de
seguido, á publicación do devandito orzamento resumido por capítulos nos anteditos BOP e taboleiro de anuncios, xunto co cadro
de persoal e relación dos postos de traballo, tal e como indican os artigos 127 do RDL 781/1986, do 18 de abril, 169.2 do TRLRFL
2/2004, e demais disposicións concordantes aplicables.
SEXTO.- No caso de se presentar reclamacións no prazo indicado no parágrafo 4º do presente deberán ser resoltas, cos
informes oportunos previos , polo Pleno Corporativo, resolvendo no mesmo acordo a aprobación definitiva que deixará expedita a
vía contencioso-administrativa, procedéndose, trala indicada aprobación, á publicación na forma indicada no parágrafo 5º
anterior, tal e como indican os referidos artigos, así como segundo o disposto polo art. 171 do TRLRFL 2/2004, do 5 de marzo.
SÉTIMO.- Unha vez completo o expediente, enviaranse as copias correspondentes á Administración do Estado e á da
Comunidade Autónoma, reservando unha terceira para enviar, no seu día, ó Consello de Contas de Galicia

Leído o dictame pola Secretaría deste punto da orde do día ( concretase que onde
pon primeira tenente Alcalde se entende a Alcaldesa non hai máis dedicación exclusiva que a
súa ) expón a Alcaldesa que destaca a previsión de máis ingresos e máis persoal para ampliación
da Residencia , destaca que sacará a interinidade da praza de auxiliar adminitrativo e tamén da
praza de lixo vacante , que hai previsión reforzo temporal servizo de limpeza e explica as obras
do Anexo de inveresión así como a posible modificación durante o ano de subvención previstas
tendo en conta as inquietudes das Comisións de Festas, conclúe que son previsións e que inda
que non estén previstos todos os gastos non quere dicir que non se fagan outros ademaís dos
previstos.
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A Alcaldesa dalle a palabra á concelleira do BNG Dª Raquel Val que pregunta a causa de que o
orzmaento de persoal represente no ano anterior un 55% e neste ano un 52,2%, reposta a
Alcaldesa que claramente esa diferencia ven do aumento do orzamento total.
Continúa a concelleira do BNG sinalando que a obra da Gándara e un despilfarro xa que hai
zonas próximas a Gándara que o seu xuizo son un desastre . Pregunta cando hai autorización
definitiva para apertura ampliación residencia.Resposta a Alcaldesa que xa está todo montado e
están pendentes de autorización de contratación de persoal .
Pregunta o concelleiro do BNG D. Xosé Luis Rivas se antes de facer a previsión de palista para
sete meses e medio mirouse se e mellor opción contratar persoal ou servizo externo .
Resposta a Alcaldesa que agora xa hai un problema xa que roubaron unha das desbrozadoras
novas pero que cree que e o mellor.
Pregunta o concelleiro do BNG D: Xosé Luis Rivas canto se ten gastado na reorganización do
persoal estes anos, e que quere modificar a Alcaldesa do PXOM.
REspota a Alcaldesa que nas modificacións para PXOM teñen previsto regularizar o das
esixencias aparcamentos en urbano, modificación en Boimil , retranqueos de peches ..
Pregunta o concelleiro se van contar coa participación de todos.
Resposta a Alcaldesa que si.
Continúa o concelleiro do grupo municipal do BNG D. Xosé Luis Rivas sinalando que non ve
proxectos de dinamización do Concello para fixar poboación , proxectos en materia de reciclaxe
de lixo, de turismo ... di que non ve nada innovador .
Pregunta o concelleiro a canto ascende o remanente de tesourería.
A Alcaldesa dalle a palabra a esta Secretaría que explica que non está cerrado ata liquidación do
orzamento antes do 1 de marzo de 2018.
Sen máis intervencións a Alcaldesa somete o dicteme a votación e por maioría absoluta con 7
votos a favor, ( cinco dos concelleiros do grupo municipal do PP; un do membro non adscrito; e un
do concelleiro presente do grupo municipal do PsdG_PSOE ) e con dos votos en contra dos
concelleiros do grupo municipal do BNG o Pleno ACORDOU:
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PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Municipal do Concello para o exercicio de 2018
que se presenta nivelado no seu Estado de Gastos e de Ingresos, ascendendo en ámbos estados
á cantidade de 2.622.110,86€ asi coma toda a documentación e anexos a él incorporados,
asignándose a cada un dos Capítulos as seguintes cantidades:
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SEGUNDO.- Aprobar, igualmente, as bases para a execución do devandito orzamento
municipal para o exercicio de 2018, tal e como son presentadas.
TERCEIRO.- Aprobar, así mesmo, e de conformidade co disposto polo art. 90 da Lei 7/1985, do 2
de abril en relación co art. 126.1 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, a plantilla
de persoal :
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A) PERSOAL FUNCIONARIO:
Escala.-Denominación.-Grupo.-Nivel C.D.-Nº prazas.-Vacantes
Hab. Nac.-Secretaría-Intervención.-A1/A2.-28.-1.-0.
Admón. Xeral.-Técnico/a xestión económica-financieira.-A2.-26.-1.-0
Admón. Xeral.-Administrativo.-C1.-22.-1.-0.
Admón. Xeral.-Aux. administrativo.-C2.-18.-1.-1.
B) PERSOAL LABORAL FIXO:
Prazas.-Vacantes.-Denominación.-Xornada.
1.-0.-Traballador/a social.-Completa
1.-0.-Técnico/a local de emprego-Axente de emprego desenvolvemento local.-Completa.
1.-0.-Animador deportivo.-Completa
1.-0.-Técnico/a en intervención familiar-psicólogo/a.-Completa
1.-0.-Condutor camión.-Completa
1.-0.-Subalterno-conserxe peón oficios varios colexio.-Completa
1.-1.-Peón recollida lixo - tratorista.-Completa
1.-0.-Encargado de obras e servizo de urbanismo.-Completa
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1.-0.-Encargado servizos municipais (auga, rede de sumidoiros, etc).-Completa
3.-1.-Auxiliares de Axuda no fogar- Completa.
1.-0.- Condutor de paleadora desbrozadora - Completa.
C) PERSOAL LABORAL TEMPORAL:
Prazas.-Denominación.
9.-Auxiliar Axuda a domicilio.-Xornada 25 horas 1 / 8 completa
1.-Animadora cultural.-Xornada completa
3.- Mestras PAI .- 3 xornada completa
1.- Técnico dinamización turístico- económica.- Xornada completa
1.- Electricista .- Xornada completa
1.- Condutor autobús .- Xornada completa
3.- Persoal de limpeza .- 1 Xornada completa .-2 Xornada parcial
1.- Fisioterapeuta .- Xornada completa
2.- ATS .- Xornada completa
1.- Pinche.- Xornada completa
19.- Auxiliares Residencia Centro de día.- Xornada completa
1.- Condutor/a acompañamento
1.- Peón reforzo servizos
2.- Socorristas
1.- Directora Residencia
1.- Condutor palista para 7,5 meses.
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De acordo co disposto no art. 75 da Lei 7/1985, RBRL publícanse as retribucións, asistencias e
indemnizacións establecidas para os membros da Corporación:
- Retribucións: A Alcaldesa desempeñará a súa función en réxime de adicación exclusiva, con un
soldo bruto mensual (14 pagas) de 2.800 euros, o que supón un soldo bruto anual de 39.200
euros.
- Asistencias: Os membros da Corporación que non teñan adicación exclusiva ou parcial,
percibirán 60 euros por cada asistencia ás sesións dos órganos colexiados dos que formen parte.
- Indemnizacións: Os membros da Corporación percibirán indemnizacións polos gastos efectivos
ocasionados no exercicio do seu cargo, nos términos establecidos no Real Decreto 462/2002, de
24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.
CUARTO.- De conformidade co prevido polo art. 169.1 do Texto Refundido da Lei
reguladora das facendas locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo,
expoñer ó público, polo prazo de quince días hábiles, o orzamento municipal para o exercicio de
2018 con todos os documentos que o conforman, mediante a inserción do edicto
correspondente no Boletín Oficial desta Provincia e no taboleiro de anuncios da casa do
concello, co fin de que os interesados ós que fai referencia o art. 170.1 do TRLRFL, poidan
examinalo e presentar, de ser o caso, as reclamacións que procedan e polas causas taxadas
que indica o art. 170.2 da mesma norma, ante o Pleno corporativo, que as resolverá xunto coa
aprobación definitiva.
QUINTO.- O expediente completo de referenza considerarase definitivamente aprobado,
sen necesidade de adopción de novo acordo, no caso de que non se presenten as reclamacións
ás que se fai referencia no parágrafo 4º anterior, procedéndose, de seguido, á publicación do
devandito orzamento resumido por capítulos nos anteditos BOP e taboleiro de anuncios, xunto
co cadro de persoal e relación dos postos de traballo, tal e como indican os artigos 127 do RDL
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781/1986, do 18 de abril, 169.2 do TRLRFL 2/2004, e demais disposicións concordantes
aplicables.
SEXTO.- No caso de se presentar reclamacións no prazo indicado no parágrafo 4º do
presente deberán ser resoltas, cos informes oportunos previos , polo Pleno Corporativo,
resolvendo no mesmo acordo a aprobación definitiva que deixará expedita a vía contenciosoadministrativa, procedéndose, trala indicada aprobación, á publicación na forma indicada no
parágrafo 5º anterior, tal e como indican os referidos artigos, así como segundo o disposto
polo art. 171 do TRLRFL 2/2004, do 5 de marzo.
SÉTIMO.- Unha vez completo o expediente, enviaranse as copias correspondentes á
Administración do Estado e á da Comunidade Autónoma, reservando unha terceira para enviar,
no seu día, ó Consello de Contas de Galicia

Ás 10:46 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, mércores 31 de xaneiro de 2018
A alcaldesa,

A secretaria,

MARIA JESUS NOVO GOMEZ

Rebeca Vázquez Vazquez
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