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 ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN
- SALON DE SESIÓNS, XOVES 26 DE OUTUBRO DE 2017 No día de hoxe, ás 20:00 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 Ordinaria do Pleno da Corporación.
PRESIDE:
MARIA JESUS NOVO GOMEZ
ASISTEN:
PSOE;
ANA LEDO FERNANDEZ
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 ASISTEN :
A concelleira do grupo municipal do PsdG-PSOE Dª Sandra Sánchez Iñíguez
( xustifica a súa ausencia por enfermidade de familiar)
O concelleiro membro non adscrito D. José Balado Casal ( non xustifica ausencia )

CVD: D5T9tmE3xjkPKHAoMyR8
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.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA.
De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe algunha
obxección á acta da sesión realizada en data 28/09/2017 , o concelleiro D. Rogelio Sueiro Carro
precisa que non se fixo constar en acta e él considera relevante que constase que en relación á Ponte
tal e como queda no proxecto final da Xunta e deficiente no ancho de vía e longo da ponte .
A Presidencia somete a votación ordinaria a aprobación de acta de 28/09/2017 , da que resulta
aprobada por unanimidade dos Sres./Sras. Concelleiros/as.
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
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2. PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA PRESIDENCIA DE ACORDO PARA O PLENO
MUNICIPAL A CELEBRAR EN DATA 26/10/2017
Pola Secretaria dáse lectura á proposición relacionada con este punto da orde do día cuxa urxencia
para tratar sen ditaminar por Comisión informativa é aceptada por unanimidade con nove votos a
favor de tódolos presentes.
“PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA PRESIDENCIA DE ACORDO PARA O PLENO MUNICIPAL
A CELEBRAR EN DATA 26/10/2017
Visto o expediente para modificación a realizar no Orzamento do ejercicio 2017 á vista dos
antecedentes contidos no mesmo, sería un suplemento de crédito 2.2017 tal e como segue:
Aportación municipal, gasto subvencionado Convenio incendios , por importe de 150 € para
facer fronte a custes de ive en partida de inversión.
A financiación do suplemento de crédito 2/2017 farase mediante:
a) a baixa de créditos na partida 231.62700 Proxectos complexos inversións Residencia –
150,00€.
B) suplemento de +150,00€ na partida de inversións protección contra incendios partida 136.63300
Visto informe de secretaria a esta modificación de data 20 de outubro de 2017.
Vista a normativa legal que permite a modificación dos orzamentos, de conformidade co disposto
no RDLex 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, no
RD 500/90, do 20 de abril, e nas Bases de execución do Orzamento de 2017.
A vista do anteriormente exposto, esta Alcaldía propón que o Pleno acepte o tratamento deste asunto
sen ditaminar pola comisión informativa permanente especial de contas e ACORDE:
Primeiro.- Aprobar a modificación 9/2017 vía suplemento de crédito 2/2017 tal e como segue:
Aportación municipal ive gasto inversión protección contra incendios gasto subvencionado
Xunta de Galicia
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A financiación do suplemento de crédito 2/2017 farase mediante:
a) a baixa de créditos na partida 231.62700 Proxectos complexos inversións Residencia –
150,00€.
B) suplemento de +150,00€ na partida de inversións protección contra incendios
136.633.00.

partida

Segundo.- Considerar este gasto específico e determinado e que non se pode demorar na súa
aprobación a exercicios posteriores por ser urxente a utilización do crédito subvencionado e a
xustificación da subvención.
Terceiro.- Informar que non existe no estado de gastos do actual Orzamento municipal do exercicio
2017, crédito para estes gastos no capítulo 6 ó estar as partidas non incluídas en bolsa por ser estes
gastos de inversión e vincularse cuantitativa e cualitativamente en si mesmas.
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
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Cuarto.- Tramitar o expediente axustándose ós preceptos legais aplicables vixentes, 177 do
TRLRBL, e o artigo 38 do RD 500/90, do 20 de abril, considerándose o acordo de aprobación
inicial polo Pleno como definitivo de non presentarse reclamacións contra o mesmo, durante o
prazo de exposición pública autorizando o seu rexistro contable na data de aprobación deste acordo
sen esperar publicación da aprobación definitiva por razóns de urxencia na execución do gasto e
xustificación da subvención.
Boimorto, 20 de outubro de 2017
A Alcaldesa

Asdo.- María Jesús Novo Gómez”

Debate:
A Alcaldesa sinala a necesidade de dotar con fondos propios o ive dos gastos de inversión de
cuadrilla de incendios. Sen máis intervencións sométese a proposición a votación
adoptando o Pleno por unanimidade con 9 votos a favor o seguinte ACORDO:
Primeiro.- Aprobar a modificación 9/2017 vía suplemento de crédito 2/2017 tal e como segue:
Aportación municipal ive gasto inversión protección contra incendios gasto subvencionado
Xunta de Galicia
A financiación do suplemento de crédito 2/2017 farase mediante:
a) a baixa de créditos na partida 231.62700 Proxectos complexos inversións Residencia –
150,00€.
B) suplemento de +150,00€ na partida de inversións protección contra incendios
136.633.00.

partida

Segundo.- Considerar este gasto específico e determinado e que non se pode demorar na súa
aprobación a exercicios posteriores por ser urxente a utilización do crédito subvencionado e a
xustificación da subvención.
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Terceiro.- Informar que non existe no estado de gastos do actual Orzamento municipal do exercicio
2017, crédito para estes gastos no capítulo 6 ó estar as partidas non incluídas en bolsa por ser estes
gastos de inversión e vincularse cuantitativa e cualitativamente en si mesmas.
Cuarto.- Tramitar o expediente axustándose ós preceptos legais aplicables vixentes, 177 do
TRLRBL, e o artigo 38 do RD 500/90, do 20 de abril, considerándose o acordo de aprobación
inicial polo Pleno como definitivo de non presentarse reclamacións contra o mesmo, durante o
prazo de exposición pública autorizando o seu rexistro contable na data de aprobación deste acordo
sen esperar publicación da aprobación definitiva por razóns de urxencia na execución do gasto e
xustificación da subvención.
3. PROPOSICIÓN CONVENIO SUBVENCIÓN NOMINATIVA CLUB FÚTBOL DE
BOIMORTO
2017
Pola Secretaria dase lectura á proposición sen ditaminar relacionada con este punto da orde do día,
cuxo tratamento e urxencia é aceptada por unanimidade con nove votos a favor.
Sinala Secretaría erro no texto da proposición xa que reflexa ingresos no cadro de gastos o que se
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
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rectificará no acordo sendo o cuadro de gastos por importe de 48.642 (que quedarán especificados
no convenio como consta en solicitude )
“PROPOSICIÓN CONVENIO SUBVENCIÓN NOMINATIVA CLUB FÚTBOL DE BOIMORTO
2017.
Vista solicitude de subvención nominativa presentada en data 09/06/2017 con rexistro de entrada
1341 e con informe de secretaría intervención de data 20/09/2017 en relación coa existencia de
crédito orzamentario e procedemento e contido de convenio para outorgamento de subvención
nominativa.
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 promotor do Club de fútbol maioritariamente xuventude de Boimorto e o
interese e a repercusión pública e social que supón o ascenso a preferente Norte sen que por
concorrencia puidese conseguir outra entidade sen ánimo de lucro de Boimorto esta relevancia no
Concello e no ámbito autonómico a que outorgar esta subvención) aprobando modificación de
crédito 5/2017 transferencia de crédito 1/2017 na partida 340.48100 ao Club de fútbol de Boimorto
con CIF G- 15125768 para axuda económica por gastos de mantemento do equipo de fútbol nesta
categoría por importe de 8.000€.
Estando sen ditaminar este acordo por comisión informativa solicítase a aceptación de urxencia
deste acordo polo Pleno municipal para poder executar gastos subvencionados con crédito existente
nesta anualidade.
Proponse que o Pleno municipal ACORDE:
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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 non existindo neste termo municipal outro club
de fútbol con esta posibilidade de ascenso e tendo en conta o que conleva dito ascenso en relación a
súa vinculación con este termo municipal .
2.- Aprobar a subscrición dun convenio co Club de fútbol de Boimorto con CIF G-15125768
correspondente á subvención nominativa concedida para financiar os gastos de mantemento do
equipo na categoría preferente Norte 2017, por importe de 8.000 €, cun orzamento subvencionado
de 48.642€, segundo solicitude de subvención con entrada neste Concello nº 1341 en data
09/06/2017 co texto de convenio que se adxunta o seguinte acordo tal e como segue literalmente::
"Convenio entre CONCELLO DE BOIMORTO e o Club de fútbol de Boimorto con CIF G15125768 para financiar os gastos de mantemento do equipo de fútbol na categoría preferente Norte
2017"
Na Casa Consistorial do Concello de Boimorto da Coruña REUNIDOS:
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Dª Mª Jesús Novo Gómez, Alcaldesa do Concello de Boimorto con DNI nº 44814623C
D. Roberto Costoya Castelo, Presidente do Club de fútbol de Boimorto con DNI nº 78798631X
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, lles están
atribuídas MANIFESTAN que o Club de fútbol de Boimorto con CIF G-15125768 no mes de maio
2017 ascendeu a preferente Norte, potenciando a repercusión pública e social para o Concello de
Boimorto e, comprometido coa difusión do deporte no medio rural fomentando dito deporte como
espazo de ocupación do tempo libre e de oportunidades entre a xuventude do Concello, dando
visibilidade provincial e incluso autonómica do equipo de fútbol, chegando a ser incluso reactivador
da actividade económica do Concello de Boimorto.
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 25.2l), tendo en conta
como competencias propias ó amparo da lexislación sectorial autonómica en materia de deporte a
competencia local para promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo
libre e que o fomento e apoio a este Club de fútbol entra dentro do exercicio de ditas competencias
propias municipais considerando a relevancia da celebración das competicións deportivas na
categoría preferente Norte ano tras ano neste termo municipal no que participan veciños/as e
equipos e asociacións deste termo municipal.
Dado o interese coincidente do Concello co Club de fútbol de Boimorto, 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 o Club de fútbol de Boimorto para subvencionar os gastos de mantemento do equipo na
anualidade 2017.
II.- PRESUPOSTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE A REALIZAR POLA ENTIDADE
BENEFICIARIA o Club de fútbol de Boimorto sen ánimo de lucro levará a cabo as actividades
programadas conforme co seguinte presuposto:
ORZAMENTO ESTIMADO DE INGRESOS E GASTOS
CVD: D5T9tmE3xjkPKHAoMyR8
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* INGRESOS PREVISTOS
FONDOS PÚBLICOS

24.062

COPA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

2.065

DEPORTES DEPUTACIÓN DA CORUÑA

2.997

FESTIVAL LUZ CASAL

1.000

CONCELLO DE BOIMORTO

18.000

FONDOS PRIVADOS

23.635
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SOCIOS E PUBLICIDADES

15.000

VENDAS DE RIFAS

8.105

VENDAS RIFAS FESTA DO SOCIO

530

VENDAS LOTERÍA NADAL

945

TOTAL INGRESOS

48.642
* GASTOS PREVISTOS

GASTOS
ARBITRAXES

6.080

DESPRAZAMENTOS

9.200

MUTUALIDADE E CUOTA

3.270

ESTRELLA GALICIA

1.559

LAVANDERÍA

1.200

EULOGIO VIÑAL

1.700

FISIOTERAPIA

1.267

PAGOS POR CAJA DE BAR

1.560

ENTRENADOR

7.600

EQUIPACIÓN DEPORTIVA

8.779

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

6.427
48.642
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III.- FINANCIACIÓN MUNICIPAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU
ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE
1. O Concello de Boimorto ( A Coruña ) contribuirá ó financiamento da actividade, tal como se
define na cláusula anterior, cunha achega máxima de 8.000 €, o que representa unha porcentaxe de
16,45. 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 16,45% 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
340.48100 Deportes a familias e institucións sen ánimo lucro na que a Secretaria Interventora
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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municipal certificou que existe crédito suficiente sobre a que se contabilizou 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.
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministros necesarios para a
execución da actividade corresponderalle ao Club de fútbol de Boimorto Non se poderá contratar a
realización de prestacións con persoas ou entidades vinculadas ao Club, 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,
o Club 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 o Club de fútbol de Boimorto tramite e aprobe algunha modificación do proxecto
inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle ó Concello un exemplar
do 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.
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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 aboada ao Club 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.
.-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
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
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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.
.-Certificación da conta bancaria.
.-Deputación. 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 2017.
2. Unha vez finalizadas as actividades, o Club deberá presentar a xustificación documental á que
se refire a cláusula sexta antes do 30 de novembro de 2017.
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 ao Club 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
ao Club da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de Subvencións poida corresponderlle.
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4. O abono da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade financeira indicada
polo Club de fútbol de Boimorto 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, o Club de fútbol de Boimorto 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. O Club de fútbol de Boimorto deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste convenio,
e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das obrigacións tributarias coa
Administración do Estado, coa Comunidade Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña co
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 telemáticamente os
correspondentes certificados.
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)
8

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

3. A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias co Concello será determinada por este
de oficio.
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS
1. O Club de fútbol de Boimorto 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,
o Club de fútbol de Boimorto 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.
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL
EXTERNO
1. 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, o Club de fútbol de Boimorto queda sometido 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 que poida incoar o Tribunal
de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.
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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
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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 do Club de
fútbol de Boimorto 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.
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 ao Club de fútbol de Boimorto 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 2017, sen que en ningún caso sexan
subvencionables os gastos devengados con anterioridade á devandita data e conservará a súa
vixencia ata o día 31 de decembro de 2017, todo isto condicionado á existencia de crédito adecuado
e suficiente no exercicio orzamentario correspondente.
2. Para o caso de que o Club de fútbol de Boimorto non poida ter presentada a xustificación antes
do día 30 de novembro de 2017, 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 2017. A esta data, o convenio quedará definitivamente
extinguido, de forma que o Club de fútbol de Boimorto perderá o dereito ao cobro do importe
correspondente á contía non xustificada en dita data
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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.
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.
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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, 20 de outubro de 2017
A alcaldesa - presidenta
Debate:
Explica Alcaldía que se trata de outorgar subvención nominativa ó club de fútbol por 8.000€.
Sometida a proposición á votación por maioría absoluta con sete votos a favor , cinco dos
concelleiros do grupo municipal do PP ,dous dos concelleiros do grupo municipal do BNG e con
dúas abstencións dos dous concelleiros presentes do grupo municipal do PsdG-PSOE 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 non existindo neste termo municipal outro club
de fútbol con esta posibilidade de ascenso e tendo en conta o que conleva dito ascenso en relación a
súa vinculación con este termo municipal .
2.- Aprobar a subscrición dun convenio co Club de fútbol de Boimorto con CIF G-15125768
correspondente á subvención nominativa concedida para financiar os gastos de mantemento do
equipo na categoría preferente Norte 2017, por importe de 8.000 €, cun orzamento subvencionado
de 48.642€, segundo solicitude de subvención con entrada neste Concello nº 1341 en data
09/06/2017 co texto de convenio que se adxunta o seguinte acordo tal e como segue literalmente::
"Convenio entre CONCELLO DE BOIMORTO e o Club de fútbol de Boimorto con CIF G15125768 para financiar os gastos de mantemento do equipo de fútbol na categoría preferente Norte
2017"
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Na Casa Consistorial do Concello de Boimorto da Coruña REUNIDOS:
Dª Mª Jesús Novo Gómez, Alcaldesa do Concello de Boimorto con DNI nº 44814623C
D. Roberto Costoya Castelo, Presidente do Club de fútbol de Boimorto con DNI nº 78798631X
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, lles están
atribuídas MANIFESTAN que o Club de fútbol de Boimorto con CIF G-15125768 no mes de maio
2017 ascendeu a preferente Norte, potenciando a repercusión pública e social para o Concello de
Boimorto e, comprometido coa difusión do deporte no medio rural fomentando dito deporte como
espazo de ocupación do tempo libre e de oportunidades entre a xuventude do Concello, dando
visibilidade provincial e incluso autonómica do equipo de fútbol, chegando a ser incluso reactivador
da actividade económica do Concello de Boimorto.
O Concello de Boimorto é competente para a colaboración prevista neste convenio, de
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conformidade coa Lei de Bases de Réxime Local 7/85 de 2 de abril artigo 25.2l), tendo en conta
como competencias propias o amparo da lexislación sectorial autonómica en materia de deporte á
competencia local para promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo
libre e que o fomento e apoio a este Club de fútbol entra dentro do exercicio de ditas competencias
propias municipais considerando a relevancia da celebración das competicións deportivas na
categoría preferente Norte ano tras ano neste termo municipal no que participan veciños/as e
equipos e asociacións deste termo municipal.
Dado o interese coincidente do Concello co Club de fútbol de Boimorto, 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 o Club de fútbol de Boimorto para subvencionar os gastos de mantemento do equipo na
anualidade 2017.
II.- PRESUPOSTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE A REALIZAR POLA ENTIDADE
BENEFICIARIA o Club de fútbol de Boimorto sen ánimo de lucro levará a cabo as actividades
programadas conforme co seguinte presuposto:
ORZAMENTO ESTIMADO DE INGRESOS E GASTOS
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* INGRESOS PREVISTOS
FONDOS PÚBLICOS

24.062

COPA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

2.065

DEPORTES DEPUTACIÓN DA CORUÑA

2.997

FESTIVAL LUZ CASAL

1.000

CONCELLO DE BOIMORTO

18.000

FONDOS PRIVADOS

23.635

SOCIOS E PUBLICIDADES

15.000

VENDAS DE RIFAS

8.105

VENDAS RIFAS FESTA DO SOCIO

530

VENDAS LOTERÍA NADAL

945

TOTAL INGRESOS

48.642
* GASTOS PREVISTOS

GASTOS
ARBITRAXES

6.080
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DESPRAZAMENTOS

9.200

MUTUALIDADE E CUOTA

3.270

ESTRELLA GALICIA

1.559

LAVANDERÍA

1.200

EULOGIO VIÑAL

1.700

FISIOTERAPIA

1.267

PAGOS POR CAJA DE BAR

1.560

ENTRENADOR

7.600

EQUIPACIÓN DEPORTIVA

8.779

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

6.427
48.642

III.- FINANCIACIÓN MUNICIPAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU
ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE
1. O Concello de Boimorto ( A Coruña ) contribuirá ó financiamento da actividade, tal como se
define na cláusula anterior, cunha achega máxima de 8.000 €, o que representa unha porcentaxe de
16,45. 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 16,45% 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) .
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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
340.48100 Deportes a familias e institucións sen ánimo lucro na que a Secretaria Interventora
municipal certificou que existe crédito suficiente sobre a que se contabilizou 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.
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministros necesarios para a
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execución da actividade corresponderalle ao Club de fútbol de Boimorto Non se poderá contratar a
realización de prestacións con persoas ou entidades vinculadas ao Club, 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,
o Club 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 o Club de fútbol de Boimorto tramite e aprobe algunha modificación do proxecto
inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle ó Concello un exemplar
do 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 aboada ao Club unha vez que se presente a seguinte documentación:
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.-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.
.-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.
.-Certificación da conta bancaria.
.-Deputación. 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
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1. As actividades que son obxecto de financiamento municipal, tal como están descritas na cláusula
primeira realizáranse na anualidade 2017.
2. Unha vez finalizadas as actividades, o Club deberá presentar a xustificación documental á que
se refire a cláusula sexta antes do 30 de novembro de 2017.
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 ao Club 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
ao Club 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
polo Club de fútbol de Boimorto 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, o Club de fútbol de Boimorto 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. O Club de fútbol de Boimorto deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste convenio,
e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das obrigacións tributarias coa
Administración do Estado, coa Comunidade Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña co
Concello de Boimorto e coa Seguridade Social.
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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 telemáticamente 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. O Club de fútbol de Boimorto 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,
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o Club de fútbol de Boimorto 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.
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL
EXTERNO
1. 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, o Club de fútbol de Boimorto queda sometido 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 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
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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 do Club de
fútbol de Boimorto 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.
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 ao Club de fútbol de Boimorto será publicada .
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN
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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 2017, sen que en ningún caso sexan
subvencionables os gastos devengados con anterioridade á devandita data e conservará a súa
vixencia ata o día 31 de decembro de 2017, todo isto condicionado á existencia de crédito adecuado
e suficiente no exercicio orzamentario correspondente.
2. Para o caso de que o Club de fútbol de Boimorto non poida ter presentada a xustificación antes
do día 30 de novembro de 2017, 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 2017. A esta data, o convenio quedará definitivamente
extinguido, de forma que o Club de fútbol de Boimorto 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.
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
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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.”
4.-DACIÓN DE CONTA DE DECRETOS :
De conformidade co disposto no artigo 42 do RD 2568/1986 de 28 de novembro polo que se aproba
o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais , dase conta
aos concelleiros das Resolucións da Alcaldía Presidencia ditadas entre os días 27/09/2017 e
20/10/2017 números 371 a 434.
Concluído o exame dos asuntos incluídos na orde do día , e antes de pasar a rogos e preguntas a
Alcaldesa pregunta se algún grupo político desexa someter á consideración do Pleno , por razóns de
urxencia, algún asunto non comprendido na Orde do día que acompañaba á convocatoria e que non
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teña cabida en rogos e preguntas.
Manifesta o portavoz do grupo político do BNG D. Xosé Luis Rivas Cruz que desexa expor unha
moción urxente oral fundamentando á urxencia nas necesarias medidas urxentes para evitar máis
lumes en Galicia como os sucedidos na última quincena desastre que expón necesita que
reconsideremos, falemos e precisemos .
Acéptase polo Pleno por unanimidade con 9 votos a favor a urxecia da moción que o portavoz
antedito expón tal e como segue:
“ O Estado neste momento do monte en xeral e caótico e a primeira causa dos lumes a falta de
limpeza do monte así como o abandono da actividade rural , a xente marchou e hai cerca de 35.000
hectáreas ocupadas por pirófitas que se aproveitan do lume para favorecer o seu crecemento, esa
circunstancia fai que o haber moito combustible algún imbécil plante lume e coas condicións
meteorolóxicas actualmente existentes de 30/30/30 e o incumprimento da lei pase o que pasou , e
non se declaren responsables pasándose a pelota uns a outros.
O non cumprimento de distancias das plantacións ás casas de 50 metros , a falta de reacción do
Concello xa que se o dono non cumpre debe facerlle cumprir o que non se fai por votos, por falta
de medios, por non ter medios para identificar ó responsable en caso de herencias, por trámites
complexos.. fai que exista unha responsabilidade subsidiaria dos Concellos xunto coa
responsabilidade da Consellería que está a velas vir , sendo necesario que a Xunta por medio dos
distritos tome medidas para que se cumpra a lei , con multas como sexa non pode ser que ardan
casas por actuacións duns descerebrados , hai que ter en conta que se non fora polos propios veciños
que se quedaron apagando o lume ata con purín non facendo caso da garda civil o desastre sería
maior.
Manifesta o concelleiro que non están a favor das brigadas municipais no sentido de ter esta xente
para apagar lumes interface, hai lumes que ameazan vivendas, e esta xente non ten preparación para
este tipo de lumes como os de Portugal ou Verín non poden ser atendidos por xente non capacitada,
é necesario un servizo de prevención e extinción de incendios profesional.
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Por todo o exposto solicita que o Pleno municipal ACORDE:
1. Executar unha política de desenvolvemento rural que reverta o abandono dos núcleos rurais e das
explotacións agrarias e forestais.
2. Realizar, de xeito consensuado coas restantes forzas políticas e axentes sectoriais e sociais
implicados, as modificacións lexislativas necesarias para a posta en valor do solo forestal e regule
adecuadamente os problemas estruturais a nivel de ordenación do espazo rural e de medidas
preventivas.
3. Acometer unha política forestal baseada no aproveitamento multifuncional do monte e na
reversión do monocultivo de especies pirófitas.
4. Establecer un único protocolo de emerxencias a nivel nacional que evite a descoordinación e a
dispersión xeográfica e de mandos.
5. Asumir as súas responsabilidades en materia de prevención mediante:
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.- Maior implicación dos Distritos Forestais na colaboración cos concellos en materia de limpeza e
vixilancia.
.- O establecemento e mantemento de faixas de protección.
.-Incrementar os orzamentos para as liñas de axuda destinadas a limpezas e na primeira parte do ano
natural e previamente a entrada no período de risco.
6. Reformular o Servizo de Defensa Contra Incendios Forestais dunha forma integral e baixo un
mando único ( eliminando as brigadas municipais ), de xeito que se garanta a súa coordinación ,
profesionalización e homologación tanto en formación como equipamento e condicións laborais.”
Sinala a Alcaldesa que o seu grupo está de acordo coa maioría do acordo proposto, sendo necesario
manifestar o agradecemento á labor de toda a xente, poñendo de manifesto a problemática coa que
se atopa o Concello para aplicar a lei coas ordes de execución de limpeza etc.. Continúa Alcaldía
sinalando que non están de acordo con que desaparezan as brigadas municipais xa que fan unha
labor moi importante.
Intervén o concelleiro do BNG D. Xosé Luis Rivas sinalando que a labor das brigadas debería ser
todo o ano limpando terreo público pero non están preparados para facer fronte a estes lumes. Di
que son moi importantes os grupos de emerxencia supramunicipal, que é necesaria xente en
prevención todo o ano, que é necesario que a Xunta se sente a falar de forma seria do lume, non se
pode paliar cun servizo que funciona nun 20%.
O concelleiro do grupo municipal do PsdG-PSOE D. Abelardo Seoane Vázquez expón que hai que
ter en conta os intereses económicos no lume, di que está claro que o monte está abandonado, que
os lumes provócanse onde interesa, fálase das propias brigadas prendendo lume, empresas con
intereses económicos.
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O concelleiro D. Xosé Luis Rivas sinala que hai unha retroalimentación, que e certo que hai
brigadistas descerebrados igual que noutras profesións, tamén di que é certa a existencia de
intereses económicos pero que non hai probas en firme na fiscalía nin é xusto condenar a unha
señora de 73 anos e a un señor que quería facer chourizos e vai á comisaría para asumir a súa
responsabilidade. Relata este concelleiro como houbo xente atrapada en autopista, unha TVG que
non emitía o que estaba a acontecer .
A concelleira do grupo municipal do PsdG-PSOE Dª Ana Ledo di que é necesaria unha ordenación,
que todos somos responsables dende o particular que abandona a súa finca como o que quere
plantar xunto as vivendas e non respecta a lexislación. Sinala que a preocupación xurde cando
acontece a catástrofe e non durante o resto do ano. Conclúe que é moi importante unha ordenación
que motive e fundamente a repoboación e o rendemento lóxico . Di que está a favor da moción
empezando pola ordenación necesaria. Sinala que as brigadas teñen un sentido preventivo máis é
necesaria a profesionalización das mesmas .
O concelleiro do grupo municipal do BNG D: Xosé Luis Rivas explica como mudaron os lumes
dende os anos 90 ata hoxe, di que o Plan forestal facía unha previsión para o ano 2032 de 245.000
hectáreas de eucalipto pero en 2017 estamos xa case en 500.000, e que inda que sexa a única saída
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actual para facer cartos hai que buscar outras maneiras de sacar cartos do monte.
O concelleiro do grupo municipal do PP D. Rogelio Sueiro Carro sinala a necesidade de
cumprimento da normativa e de limpeza do monte, di que quen queira ter terreo o limpe non pode
permitirse que danen a terceiros por plantacións sen cumprir as distancias.
Conclúe o concelleiro do BNG D. Xosé Luis Rivas que a lei non se cumpre.
Sen máis intervencións por unanimidade con nove votos a favor de tódolos concelleiros/as
presentes o Pleno municipal ACORDOU:
1. Executar unha política de desenvolvemento rural que reverta o abandono dos núcleos rurais e das
explotacións agrarias e forestais.
2. Realizar, de xeito consensuado coas restantes forzas políticas e axentes sectoriais e sociais
implicados, as modificacións lexislativas necesarias para a posta en valor do solo forestal e regule
adecuadamente os problemas estruturais a nivel de ordenación do espazo rural e de medidas
preventivas.
3. Acometer unha política forestal baseada no aproveitamento multifuncional do monte e na
reversión do monocultivo de especies pirófitas.
4. Establecer un único protocolo de emerxencias a nivel nacional que evite a descoordinación e a
dispersión xeográfica e de mandos.
5. Asumir as súas responsabilidades en materia de prevención mediante:
.- Maior implicación dos Distritos Forestais na colaboración cos concellos en materia de limpeza e
vixilancia.
.- O establecemento e mantemento de faixas de protección.
.-Incrementar os orzamentos para as liñas de axuda destinadas a limpezas e na primeira parte do ano
natural e previamente a entrada no período de risco.
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6. Reformular o Servizo de Defensa Contra Incendios Forestais dunha forma integral e baixo un
mando único ( eliminando as brigadas municipais ), de xeito que se garanta a súa coordinación ,
profesionalización e homologación tanto en formación como equipamento e condicións laborais.
5.- ROGOS E PREGUNTAS:
Pola Alcaldesa apertúrase este punto da orde do día e dáse a palabra á concelleira do grupo
municipal do PsdG_PSOE Dª Ana Ledo que fai os seguintes rogos e preguntas:
1.-Roga polas queixas dos veciños de Outeiro Corneda, que funcione correctamente o servizo de
recollida de trastos, e que se retire un posto de inseminación que hai onde se deixan trastos e roga
unha farola nese tramo.
2.-Recoñecendo a labor do clube de fútbol, roga a maiores pola labor realizada por outras
asociacións e clubes que tamén se lles teña en conta
Resposta a Alcaldesa que mirará que pasa coa recollida de trastos, que o punto de inseminación e
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verdade que non ten sentido, e que este ano o apoio o Clube de fútbol é para axudar no ascenso, que
se hai algunha asociación que precise da axuda do Concello para poder seguir o Concello axudará .
A Alcaldesa dalle a palabra ó concelleiro do grupo municipal do BNG D. Xosé Luis Rivas que fai
os seguintes rogos e preguntas:
1.- Roga que se pidan axudas para desbroce e poda dos castiñeiro e pinos da masa común en
Sántarandel . Di a Alcaldesa que xa se fixo. O concelleiro di que hai que coidala máis.
2.-Roga a poda de pinos e castiñeiros e desbroce de fincas nas que están xa que os fieitos non
deixan coller castañas.
3.- Roga limpeza de cunetas e das alcantarillas de Boimorto.
4.- Roga análíticas da auga, di que agora con bombeo do río é necesario que ditas analíticas sexan
especiais, sinala que os usuarios da Residencia non deberían beber da auga municipal que hai que
informar a xente e non se fai. Roga que non volva a estar a auga sen cloro. Resposta a Alcaldesa que
a inspectora da auga que detectou esa incidencia tiña mal os medidores .
5.- Roga que se controle o uso da auga, os enganches non homologados, consumos sen contador. A
Alcaldesa sinala que se informa a xente para a racionalización no uso da auga .
Pide que se informe no boletín á xente do custo do bombeo mensual e sinala que vale a pena pagar
por máis fontes e auga de calidade sendo esta unha urxencia municipal .A Alcaldesa destaca o
traballo do persoal do Concello para bombear auga das fontes e evitar o achique dos depósitos. Di
que mirará o dos enganches .
6.- Pregunta o concelleiro que canta auga foi gastada no Festival de la luz. A Alcaldesa di que os
depósitos termaron.
7.- Pregunta o concelleiro se a cuadrilla vai seguir contratada. Explica a Alcaldesa que como xa
estaba finiquitada sacouse un novo proceso selectivo
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8.- Roga estabilidade no equipo de goberno que se remitan actas da xunta de goberno, sinalando
que xa lle dixeron que hai problemas e visitas de pacificación berros que se escoitan na Gándara, o
que lle sorprende, xa que a el fíxoselle unha moción de censura motivada na inestabilidade do
equipo de goberno.
A Alcaldesa di que como expón a Secretaría hai retraso nas actas pola posta en funcionamento da
administración electrónica máis destaca que no mes de setembro non se celebrou Xunta de goberno.
Remata sinalando que non berra para que a escoiten na Gándara
A Alcaldesa dálle a palabra á concelleira Dª Raquel Val que fai os seguintes rogos e preguntas:
1.- Roga mellora na recollida de enseres xa que tivo queixas dos veciños.
2.-Roga igual que Ana Ledo apoio a outras asociacións veciñais. Resposta a Alcaldesa nos mesmos
termos que a Ana Ledo.
3.-Roga arranxo na Gándara de farola rota onde a casa de Luis. Sinala a Alcaldesa que foi un coche
e xa se tramitou parte no seguro.
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4.-Pregunta polo uso da caseta de información turística. Resposta a Alcaldesa que unha chica atende
dita caseta , e foi subvencionada para Boimorto, Vilasantar e Sobrado .
5.- Pregunta polo tipo de axuda que o Concello deu o grupo os Santiaguiños e actuacións de grupo
que viu de Menorca.
6.- Roga que se indique a dirección da Residencia de Boimorto xa que hai cartas perdidas,
problemas para atopala os repartidores.
7.- Pregunta se no transporte da Residencia poden ir persoas alleas ó servizo na furgoneta. Resposta
a Alcaldesa que a furgoneta é para usuarios da residencia e centro de día.
8.- Pregunta por unha caída dunha señora no Centro de maiores orienta a súa pregunta a si nese
intre había xente do Concello alí. Resposta a Alcaldesa que ela estaba alí con persoal de axuda no
fogar que levaron a usuaria ao médico.
Ás 21:14 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.

CVD: D5T9tmE3xjkPKHAoMyR8
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Boimorto, xoves 26 de outubro 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
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)
22

