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ACTA Nº 2018/4
SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN
- SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO, LUNS 2 DE ABRIL DE 2018 No día de hoxe, ás 20:00 horas, baixo a presidencia do alcalde, 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.

(FECHA: 25/05/2018)

PRESIDE:
EDUARDO JOSE PARGA VEIGA ( PP)

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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ASISTEN:
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MIRAS ( PP)
MARIA SOLEDAD BLANCO GORIN ( PP)
NOELIA FREIJEIRO NOVO ( PP)
MARIA PILAR DOLDAN POSE ( PP)
ALVARO CARRIL RODRIGUEZ ( PP)
JULIO JOSE VILA DIAZ ( PP) .
SERGIO MANUEL GARCIA VILLAR ( Grupo Mixto-PSOE).
Mª DEL MAR ORDÓÑEZ VARELA ( Grupo Mixto-BNG)
ALFREDO CAÑIZO GARRIDO ( AIM)
ANTONIO MANUEL PEREIRA RODRIGUEZ ( AIM)
MARIA CRISTINA CASTRO POSE( AIM)
MARIA CARMEN SANCHEZ VARELA(AIM),
SECRETARIO/A:
MONICA PICHEL GARCIA
INTERVENTOR/A:
ANA MARÍA IGLESIAS GATO.
Constátase a presenza de membros deste órgano en quórum suficiente, polo que o alcalde, como
Presidente, declara aberta a sesión. Procédese a tratar os asuntos incluídos na
ORDE DO DÍA
1.- ACTAS SESIÓNS ANTERIORES:
A) Acta nº 1/2018 sesión ordinaria de 25.01.2018.
Pola Presidencia indícase que se detecta un erro na acta na páxina 3, punto terceiro da orde do día,
onde na toma de posesión de don Julio José Vila Díaz polo PP, se volve a indicar Sergio Manuel
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García Villar polo PSOE. Confirmado pola secretaria do Concello o erro de transcripción no punto
terceiro, que sen embargo se redacta correctamente nos correspondentes certificados, sométese a
votación a aprobación da acta coa corrección seguinte:
No punto 3º, liña 12 e 13, debería de indicarse “ TOMA DE POSESIÓN DE DON JULIO JOSÉ
VILA DÍAZ COMO CONCELLEIRO DO CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS POLO
PP” e n aliña 16 “ polo PP”, aprobándose a mesma co seguinte resultado:
Votos a favor: 8

(FECHA: 25/05/2018)

7 PP
1 Grupo Mixto ( Sergio M. García Villar)
0 AIM

Votos en contra: 0
0 PP
0 Grupo Mixto
0 AIM
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1 Grupo Mixto (Mª del Mar Ordóñez Varela)
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Abstencións: 5

Estado : Aprobada
B) Acta nº 2/2018 sesión extraordinaria de 09.02.2018.
Pola Presidencia se pregunta aos concelleiros presentes se teñen que facer algunha observación ou
proposta de corrección da acta da sesión do Pleno do concello de 09.02.2018. Non formulándose
ningunha observación, sométese á votación a acta aprobándose a mesma co seguinte resultado:
Votos a favor: 8
7 PP
1 Grupo Mixto ( Sergio M. García Villar)
0 AIM

Votos en contra: 0
0 PP
0 Grupo Mixto
0 AIM
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Abstencións: 5
0 PP
1 Grupo Mixto (Mª del Mar Ordóñez Varela)
4 AIM

(FECHA: 25/05/2018)

Estado : Aprobada
C) Acta nº 3/2018 sesión extrarordinaria de 27.02.2018.
Pola Presidencia se pregunta aos concelleiros presentes se teñen que facer algunha observación ou
proposta de corrección da acta da sesión do Pleno do concello de 27.03.2018. Non formulándose
ningunha observación, sométese á votación a acta aprobándose a mesma co seguinte resultado:
Votos a favor: 8
7 PP
1 Grupo Mixto ( Sergio M. García Villar)
0 AIM

0 PP
0 Grupo Mixto
0 AIM

Abstencións: 5
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Votos en contra: 0

Estado : Aprobada
2.- RATIFICACIÓNS DECRETOS DE ALCALDÍA RELATIVOS AOS REQUIRIMENTOS
DE SUBSANACIÓN DA DEPUTACIÓN DO POS+2018.
Por parte da secretaria dase conta de que en sesión de 23 de marzo de 2018 a Comisión Informativa
de Asuntos Xerais dictaminou favorablemente a proposta da Alcaldía que a continuación se
transcribe:
“PROPOSTA DE ACORDO
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RATIFICACIÓNS DECRETOS DE ALCALDÍA RELATIVOS AOS REQUIRIMENTOS DE
SUBSANACIÓN DA DEPUTACIÓN DO POS+2018.
a) DECRETO: 12/2018, de 15 de xaneiro de 2018
EXPEDIENTE: 2018/G003/000015 SUBSANACIÓN REQUIRIMENTO DEPUTACIÓN OBRA POS+
2018 MELLORAS ACCESIBILIDADE EXECUCIÓN DE REDES E PAVIMENTACIÓN ENTRE RÚAS
EMILIO GONZÁLEZ, OS AGROS E ORXEIRA
FEITOS
(FECHA: 25/05/2018)

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS
1.- A Deputación Provincial da Coruña aprobou as Bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás
Obras e Servizos de competencia municipal POS+ 2018 (BOP núm. 188, do 3 de outubro de 2017).

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

3.- A Deputación Provincial da Coruña a través da aplicación SUBTEL requiriu ao concello respecto do
proxecto sinalado no encabezamento a subsanación seguinte:
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2.- O Pleno do concello de Malpica de Bergantiños de data 18/12/2017 acordou a participación no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+2018 e nesa mesma sesión tamén se aprobaron os proxectos de obras correspondentes.

“Consonte ao disposto na base 5.B.3.1 d) da convocatoria as “partidas alzadas” non poderán superar o 5%
do P.E.M. Consideraranse partidas alzadas as correspondentes á xestión residuos, seguridade e saúde...a
menos que teñan prezos descompostos. Poden optar, polo tanto, entre descompoñer aos precios dalgunha
destas partidas a efectos de non ser consideradas partidas alzadas ou ben axustar os importes a fin de que
non superen o 5% do P.E.M., neste último caso deben ter en conta que suporía unha modificación do
presuposto do proxecto, e polo tanto, debe ser aprobado polo Pleno. En todo caso, o concello deberá volver
a aprobar, polo órgano competente, o proxecto corrixido”
4.- Deuse traslado desta circunstancia ao redactor do proxecto, procedendo éste á descomposición de prezos
máis polo miúdo das partidas alzadas de seguridade e saúde, sen ningunha outra modificación do proxecto
nin do orzamento final.
5.- O arquitecto redactor do proxecto Gonzalo García Martínez presenta por Rexistro de Entrada do
11/01/2018 o proxecto coas subsanacións requiridas pola Deputación Provincial da Coruña.
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6.- Respecto do requirimento de subsanación solicitado pola Deputación Provincial da Coruña
correspondería ao sinalado no artigo 109 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas que sinala no seu apartado 2: “As Administracións Públicas poderán,
asimesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais, de
feito ou aritmético existentes nos seus actos”
Pola presente RESOLVO:

(FECHA: 25/05/2018)

1.- De acordo co sinalado no apartado 6 das consideración legais e técnicas anteriores, aprobar o proxecto
técnico redactado co requirimento solicitado pola Deputación Provincial da Coruña no relativo á
descomposición de prezos máis polo miúdo das partidas alzadas (seguridade e saúde), sen ningunha outra
modificación do orzamento final respecto ao proxecto orixinario aprobado polo Pleno do concello de
Malpica de Bergantiños do 18/12/2017.

b) DECRETO: 13/2018, de 15 de xaneiro de 2018
EXPEDIENTE: 2018/G003/000016 - SUBSANACIÓN REQUIRIMENTO DEPUTACIÓN OBRA POS+
2018 MELLORAS AFIRMADO CAMIÑOS EN BUÑO, BOA VISTA, A COSTA E AS RABUCEIRAS
FEITOS

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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2.- Dar conta desta circunstancia ao Pleno da corporación para a súa ratificación na seguinte sesión ordinaria
que se celebre.

1.- A Deputación Provincial da Coruña aprobou as Bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás
Obras e Servizos de competencia municipal POS+ 2018 (BOP núm. 188, do 3 de outubro de 2017).
2.- O Pleno do concello de Malpica de Bergantiños de data 18/12/2017 acordou a participación no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+2018 e nesa mesma sesión tamén se aprobaron os proxectos de obras correspondentes.
3.- A Deputación Provincial da Coruña a través da aplicación SUBTEL requiriu ao concello respecto do
proxecto sinalado no encabezamento a subsanación seguinte:
“Consonte ao disposto na base 5.B.3.1 d) da convocatoria “as partidas alzadas” non poderán superar o 5%
do P.E.M. Consideraranse partidas alzadas as correspondentes á xestión residuos, seguridade e saúde...a
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co
Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

Avda. Emilio González López, 1
15113 MALPICA DE BERGANTIÑOS
Teléfs. 981 72 03 18 – 981 72 03 19 – 981 72 00 01
Fax 981 72 16 27
E-mail: correo@malpica.dicoruna.es
RELGA. MU – 2000/175 CIF: P-1504400A

menos que teñan prezos descompostos. Poden optar, polo tanto, entre descompoñer aos precios dalgunha
destas partidas a efectos de non ser consideradas partidas alzadas ou ben axustar os importes a fin de que
non superen o 5% do P.E.M., neste último caso deben ter en conta que suporía unha modificación do
presuposto do proxecto, e polo tanto, debe ser aprobado polo Pleno. En todo caso, o concello deberá volver
a aprobar, polo órgano competente, o proxecto corrixido”
4.- Deuse traslado desta circunstancia ao redactor do proxecto, procedendo éste á descomposición de prezos
máis polo miúdo das partidas alzadas de seguridade e saúde, sen ningunha outra modificación do proxecto
nin do orzamento final.

(FECHA: 25/05/2018)

5.- O arquitecto redactor do proxecto Gonzalo García Martínez presenta por Rexistro de Entrada do
11/01/2018 o proxecto coas subsanacións requiridas pola Deputación Provincial da Coruña.

Logo de ver o artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (BOE núm. 80, do
03-04-1985).

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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6.- Respecto do requirimento de subsanación solicitado pola Deputación Provincial da Coruña
correspondería ao sinalado no artigo 109 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas que sinala no seu apartado 2: “As Administracións Públicas poderán,
asimesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais, de
feito ou aritmético existentes nos seus actos”

1.- De acordo co sinalado no apartado 6 das consideración legais e técnicas anteriores, aprobar o proxecto
técnico redactado co requirimento solicitado pola Deputación Provincial da Coruña no relativo á
descomposición de prezos máis polo miúdo das partidas alzadas (seguridade e saúde), sen ningunha outra
modificación do orzamento final respecto ao proxecto orixinario aprobado polo Pleno do concello de
Malpica de Bergantiños do 18/12/2017.
2.- Dar conta desta circunstancia ao Pleno da corporación para a súa ratificación na seguinte sesión ordinaria
que se celebre.

c) DECRETO: 14/2018, de 15 de xaneiro de 2018
EXPEDIENTE: 2018/G003/000017 - SUBSANACIÓN REQUIRIMENTO DEPUTACIÓN OBRA POS+
2018 SENDA PEONIL MARXE DEREITO AS RABUCEIRAS
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FEITOS
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS
1.- A Deputación Provincial da Coruña aprobou as Bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás
Obras e Servizos de competencia municipal POS+ 2018 (BOP núm. 188, do 3 de outubro de 2017).
2.- O Pleno do concello de Malpica de Bergantiños de data 18/12/2017 acordou a participación no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+2018 e nesa mesma sesión tamén se aprobaron os proxectos de obras correspondentes.
(FECHA: 25/05/2018)

3.- A Deputación Provincial da Coruña a través da aplicación SUBTEL requiriu ao concello respecto do
proxecto sinalado no encabezamento a subsanación seguinte:

4.- Deuse traslado desta circunstancia ao redactor do proxecto, procedendo éste á descomposición de prezos
máis polo miúdo das partidas alzadas de seguridade e saúde, sen ningunha outra modificación do proxecto
nin do orzamento final.

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

5.- O arquitecto redactor do proxecto Gonzalo García Martínez presenta por Rexistro de Entrada do
11/01/2018 o proxecto coas subsanacións requiridas pola Deputación Provincial da Coruña.
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“Consonte ao disposto na base 5.B.3.1 d) da convocatoria “as partidas alzadas” non poderán superar o 5%
do P.E.M. Consideraranse partidas alzadas as correspondentes á xestión residuos, seguridade e saúde...a
menos que teñan prezos descompostos. Poden optar, polo tanto, entre descompoñer aos precios dalgunha
destas partidas a efectos de non ser consideradas partidas alzadas ou ben axustar os importes a fin de que
non superen o 5% do P.E.M., neste último caso deben ter en conta que suporía unha modificación do
presuposto do proxecto, e polo tanto, debe ser aprobado polo Pleno. En todo caso, o concello deberá volver
a aprobar, polo órgano competente, o proxecto corrixido”

6.- Respecto do requirimento de subsanación solicitado pola Deputación Provincial da Coruña
correspondería ao sinalado no artigo 109 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas que sinala no seu apartado 2: “As Administracións Públicas poderán,
asimesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais, de
feito ou aritmético existentes nos seus actos”
Logo de ver o artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (BOE núm. 80, do
03-04-1985).
Pola presente RESOLVO:
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1.- De acordo co sinalado no apartado 6 das consideración legais e técnicas anteriores, aprobar o proxecto
técnico redactado co requirimento solicitado pola Deputación Provincial da Coruña no relativo á
descomposición de prezos máis polo miúdo das partidas alzadas (seguridade e saúde), sen ningunha outra
modificación do orzamento final respecto ao proxecto orixinario aprobado polo Pleno do concello de
Malpica de Bergantiños do 18/12/2017.
2.- Dar conta desta circunstancia ao Pleno da corporación para a súa ratificación na seguinte sesión ordinaria
que se celebre.
d) DECRETO: 15/2018, de 15 de xaneiro de 2018

(FECHA: 25/05/2018)

EXPEDIENTE: 2018/G003/000018 – SUBSANACIÓN REQUIRIMENTO DEPUTACIÓN OBRA POS+
2018 SUBSTITUCIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR CASA DO OLEIRO BUÑO
FEITOS
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

2.- O Pleno do concello de Malpica de Bergantiños de data 18/12/2017 acordou a participación no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+2018 e nesa mesma sesión tamén se aprobaron os proxectos de obras correspondentes.

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

3.- A Deputación Provincial da Coruña a través da aplicación SUBTEL requiriu ao concello respecto do
proxecto sinalado no encabezamento a subsanación seguinte:
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1.- A Deputación Provincial da Coruña aprobou as Bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás
Obras e Servizos de competencia municipal POS+ 2018 (BOP núm. 188, do 3 de outubro de 2017).

“Consonte ao disposto na base 5.B.3.1 d) da convocatoria “as partidas alzadas” non poderán superar o 5%
do P.E.M. Consideraranse partidas alzadas as correspondentes á xestión residuos, seguridade e saúde...a
menos que teñan prezos descompostos. Poden optar, polo tanto, entre descompoñer aos precios dalgunha
destas partidas a efectos de non ser consideradas partidas alzadas ou ben axustar os importes a fin de que
non superen o 5% do P.E.M., neste último caso deben ter en conta que suporía unha modificación do
presuposto do proxecto, e polo tanto, debe ser aprobado polo Pleno. En todo caso, o concello deberá volver
a aprobar, polo órgano competente, o proxecto corrixido”
4.- Deuse traslado desta circunstancia ao redactor do proxecto, procedendo éste á descomposición de prezos
máis polo miúdo das partidas alzadas de seguridade e saúde, sen ningunha outra modificación do proxecto
nin do orzamento final.
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5.- O arquitecto redactor do proxecto Gonzalo García Martínez presenta por Rexistro de Entrada do
11/01/2018 o proxecto coas subsanacións requiridas pola Deputación Provincial da Coruña.
6.- Respecto do requirimento de subsanación solicitado pola Deputación Provincial da Coruña
correspondería ao sinalado no artigo 109 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas que sinala no seu apartado 2: “As Administracións Públicas poderán,
asimesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais, de
feito ou aritmético existentes nos seus actos”.

(FECHA: 25/05/2018)

Logo de ver o artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (BOE núm. 80, do
03-04-1985).
Pola presente RESOLVO:

2.- Dar conta desta circunstancia ao Pleno da corporación para a súa ratificación na seguinte sesión ordinaria
que se celebre.

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

e) DECRETO: 16/2018, de 15 de xaneiro de 2018

Versión imprimible

FIRMADO POR Mónica Pichel García

(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

1.- De acordo co sinalado no apartado 6 das consideración legais e técnicas anteriores, aprobar o proxecto
técnico redactado co requirimento solicitado pola Deputación Provincial da Coruña no relativo á
descomposición de prezos máis polo miúdo das partidas alzadas (seguridade e saúde), sen ningunha outra
modificación do orzamento final respecto ao proxecto orixinario aprobado polo Pleno do concello de
Malpica de Bergantiños do 18/12/2017.

EXPEDIENTE: 2018/G003/000020 - SUBSANACIÓN REQUIRIMENTO DEPUTACIÓN OBRA POS+
2018 MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS EN PEDREIRIÑA
FEITOS
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS
1.- A Deputación Provincial da Coruña aprobou as Bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás
Obras e Servizos de competencia municipal POS+ 2018 (BOP núm. 188, do 3 de outubro de 2017).
2.- O Pleno do concello de Malpica de Bergantiños de data 18/12/2017 acordou a participación no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+2018 e nesa mesma sesión tamén se aprobaron os proxectos de obras correspondentes.
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co
Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

Avda. Emilio González López, 1
15113 MALPICA DE BERGANTIÑOS
Teléfs. 981 72 03 18 – 981 72 03 19 – 981 72 00 01
Fax 981 72 16 27
E-mail: correo@malpica.dicoruna.es
RELGA. MU – 2000/175 CIF: P-1504400A

3.- A Deputación Provincial da Coruña a través da aplicación SUBTEL requiriu ao concello respecto do
proxecto sinalado no encabezamento a subsanación seguinte:

(FECHA: 25/05/2018)

"Consonte ao disposto na base 5.B.3.1 d) da convocatoria "as partidas alzadas" non poderán superar o 5%
do P.E.M. Consideraranse partidas alzadas as correspondentes á xestión residuos, seguridade e saúde...a
menos que teñan prezos descompostos. Poden optar, polo tanto, entre descompoñer aos precios dalgunha
destas partidas a efectos de non ser consideradas partidas alzadas ou ben axustar os importes a fin de que
non superen o 5% do P.E.M., neste último caso deben ter en conta que suporía unha modificación do
presuposto do proxecto, e polo tanto, debe ser aprobado polo Pleno. En todo caso, o concello deberá volver
a aprobar, polo órgano competente, o proxecto corrixido"
4.- Deuse traslado desta circunstancia ao redactor do proxecto, procedendo éste á descomposición de prezos
máis polo miúdo das partidas alzadas de seguridade e saúde, sen ningunha outra modificación do proxecto
nin do orzamento final.

6.- Respecto do requirimento de subsanación solicitado pola Deputación Provincial da Coruña
correspondería ao sinalado no artigo 109 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas que sinala no seu apartado 2: "As Administracións Públicas poderán,
asimesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais, de
feito ou aritmético existentes nos seus actos"

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Logo de ver o artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (BOE núm. 80, do
03-04-1985).
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(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

5.- O arquitecto redactor do proxecto Gonzalo García Martínez presenta por Rexistro de Entrada do
11/01/2018 o proxecto coas subsanacións requiridas pola Deputación Provincial da Coruña.

Pola presente RESOLVO:
1.- De acordo co sinalado no apartado 6 das consideración legais e técnicas anteriores, aprobar o proxecto
técnico redactado co requirimento solicitado pola Deputación Provincial da Coruña no relativo á
descomposición de prezos máis polo miúdo das partidas alzadas (seguridade e saúde), sen ningunha outra
modificación do orzamento final respecto ao proxecto orixinario aprobado polo Pleno do concello de
Malpica de Bergantiños do 18/12/2017.
2.- Dar conta desta circunstancia ao Pleno da corporación para a súa ratificación na seguinte sesión ordinaria
que se celebre.
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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f) DECRETO: 25/2018, de 21 de xaneiro de 2018
EXPEDIENTE: 2018/G003/000035 - SUBSANACIÓN REQUIRIMENTO DEPUTACIÓN OBRA POS+
2018 MELLORA NO PARQUE INFANTIL CON DOTACIÓN DUNHA PISTA POLIDEPORTIVA
MULTIDEPORTE E XOGOS BIOSAUDABLES RÚA PATRIA GALEGA DE MALPICA
FEITOS
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

(FECHA: 25/05/2018)

1.- A Deputación Provincial da Coruña aprobou as Bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás
Obras e Servizos de competencia municipal POS+ 2018 (BOP núm. 188, do 3 de outubro de 2017).
2.- O Pleno do concello de Malpica de Bergantiños de data 18/12/2017 acordou a participación no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+2018 e nesa mesma sesión tamén se aprobaron os proxectos de obras correspondentes.

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

“Tal como establece o artigo 126.6 da Lei 9/2017, non se poden incluir nas prescripcións referencias a “una
fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos
o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una
producción determinados (...). Tal referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no
sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato en aplicación del
apartado 5, en cuyo caso irá acompañada de la mención «o equivalente»
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(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

3.- A Deputación Provincial da Coruña a través da aplicación SUBTEL requiriu ao concello respecto do
proxecto sinalado no encabezamento a subsanación seguinte:

2º Consonte ao disposto na base 5.B.3.1 d) da convocatoria as partidas alzadas non poderán superar o 5%
do P.E.M. Consideraranse partidas alzadas as correspondentes á xestión residuos, seguridade e saúde...a
menos que teñan prezos descompostos. Poden optar, polo tanto, entre descompoñer aos precios dalgunha
destas partidas a efectos de non ser consideradas partidas alzadas ou ben axustar os importes a fin de que
non superen o 5% do P.E.M., neste último caso deben ter en conta que suporía unha modificación do
presuposto do proxecto, e polo tanto, debe ser aprobado polo Pleno. En todo caso, o concello deberá volver
a aprobar, polo órgano competente, o proxecto corrixido”
4.- Deuse traslado desta circunstancia ao redactor do proxecto, procedendo éste á eliminación de referencias
a unha fabricación, procecencia determinada, marcas ou tipos dun orixe ou produción determinada e á
descomposición de prezos máis polo miúdo das partidas alzadas de seguridade e saúde, sen ningunha outra
modificación do proxecto nin do orzamento final.
5.- O arquitecto redactor do proxecto Gonzalo García Martínez presenta por Rexistro de Entrada do
18/01/2018 o proxecto coas subsanacións requiridas pola Deputación Provincial da Coruña.
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6.- Respecto do requirimento de subsanación solicitado pola Deputación Provincial da Coruña
correspondería ao sinalado no artigo 109 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas que sinala no seu apartado 2: “As Administracións Públicas poderán,
asimesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais, de
feito ou aritmético existentes nos seus actos”
Logo de ver o artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (BOE núm. 80, do
03-04-1985).

(FECHA: 25/05/2018)

Pola presente RESOLVO:
1.- De acordo co sinalado no apartado 6 das consideración legais e técnicas anteriores, aprobar o proxecto
técnico redactado co requirimento solicitado pola Deputación Provincial da Coruña no relativo á
descomposición de prezos máis polo miúdo das partidas alzadas (seguridade e saúde), sen ningunha outra
modificación do orzamento final respecto ao proxecto orixinario aprobado polo Pleno do concello de
Malpica de Bergantiños do 18/12/2017.
2.- Dar conta desta circunstancia ao Pleno da corporación para a súa ratificación na seguinte sesión ordinaria
que se celebre.

Primeiro: Ratificar os anteriores Decretos de Alcaldía.
Segundo: Comunicar o presente acordo á Deputación Provincial da Coruña aos oportunos efectos.”

Sometido o asunto a votación sen debate, apróbase a Proposta de Alcaldía anteriormente transcrita
co seguinte resultado:

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Votos a favor: 7
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En base ao exposto, esta Alcaldía propón ao Pleno do Concello a adopción do seguinte ACORDO:

7 PP
0 Grupo Mixto
0 AIM

Votos en contra: 0
0 PP
0 Grupo Mixto
0 AIM

Abstencións: 6
0 PP
2 Grupo Mixto.
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4 AIM

3.- APROBACIÓN POLO PLENO DE REQUIRIMENTOS DE SUBSANACIÓNS DO
ANEXO I DO POS+2018.
Pola secretaria do Concello dase conta de que en sesión de 23.03.2018 a Comisión Informativa de
Asuntos Xerais dictaminou favorablemente a proposta de Alcaldía que a continuación se transcribe:
“ PROPOSTA DE ACORDO

(FECHA: 25/05/2018)

APROBACIÓN POLO PLENO DE REQUIRIMENTOS DE SUBSANACIÓNS DO ANEXO
I DO POS+2018
A Deputación Provincial da Coruña aprobou as Bases reguladoras do Plan Provincial de
Cooperación ás Obras e Servizos de competencia municipal POS+ 2018 (BOP núm. 188, do 3 de
outubro de 2017).

A Deputación Provincial da Coruña a través da aplicación SUBTEL e cuio escrito ten Rexistro de
Entrada núm. 1.018, de 08/03/2018, notifica deficiencias atopadas na solicitude do POS+2018.

“As deficiencas atopadas son as seguintes:
CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

No ANEXO I no apartado A) Financiamento de pago a proveedores, a financiación é incorrecta:
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O Pleno do concello de Malpica de Bergantiños de data 18/12/2017 acordou a participación no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+2018 e nesa mesma sesión tamén se aprobaron os proxectos de obras correspondentes.

Consonte ao disposto na base 2 da convocatoria de aprobación das bases do Plan, na parte
referida ao obxecto, disponse que no caso de que o concello teña deudas con proveedores (…)
deberá aplicar ao seu financiamento en primeiro lugar a “ACHEGA 2017”, ata a esgotala, e
posteriormente, deberá aplicarse a achega 2018 (…).
Deben polo tanto aplicar a cantidades de 9.955,57 € a achega provincial 2017, o que supón que
deben facer unha nova redistribución das cantidades asignadas tanto na achega 2017 coma na
do 2018. Esta nova distribución deberá ser aprobada polo Pleno da Corporación, e deberá
asemesmo vir reflexada na Memoria de Alcaldía (Anexo II)”
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Os técnicos da Deputación da Coruña, recomendan a fin de non ter que variar os proxectos técnicos
así como o resto de informes xa presentados e que coincidan coas contías sinaladas na Circular de
corrección de erros dos importes das achegas 2017 e 2018 que ten entrada no Rexistro Xeral de
documentos do concello de Malpica de Bergantiños núm. 3.562, do 08/11/2017, polo que aplicando
a contía de 9.955,57 € á achega de 2017 e para axustar as contías se faría unha achega nos
investimentos financieramente sostibles da achega provincial do 2017 que sería compensada co
incremento pola Deputación Provincial da Coruña nos gastos correntes da anualidade 2018,
quedando a redacción do ANEXO I do seguinte xeito:

(FECHA: 25/05/2018)

A) Financiamento do pago a provedores:
Achega provincial 2017 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Achega provincial 2018 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Subtotal pago a provedores

Capítulo VI
6.129,78

Total
9.955,67

0

0

0

3.825,89

6.129,78

9.955,67

B ) Financiamento de gastos correntes:

(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

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

Deputación
100.546,86
100.546,86

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

C ) Financiamento de investimentos:
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Capítulo II
3.825,89

ACHEGA PROVINCIAL 2018
Financiamento do investimento
Denominación da obra ou subministración
Deputación
Concello
Orzamento total
MELLORAS NO PARQUE INFANTIL CON
82.013,42
0
82.013,42
DOTACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA E XOGOS
BIOSAUDABLES RUA PATRIA GALEGA
MELLORAS ACCESIBILIDADE, EXECUCIÓN DE
40.252,66
0
40.252,66
REDES E PAVIMENTACIÓN ENTRE RÚAS EMILIO
GONZÁLEZ, OS AGROS E ORXEIRA
Subtotal investimentos achega provincial 2018
122.266,08
0
122.266,08

ACHEGA PROVINCIAL 2017
(Investimentos “financeiramente sostibles”)
Denominación da obra ou
Grupo de
subministración
programa

Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento total
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SENDA PEONIL MARXE
ESQUERDO O VILAR-AS
1532
RABUCEIRAS
MELLORA DAS
INFRAESTRUTURAS EN
1532
PEDREIRIÑA
Subtotal investimentos achega provincial 2017

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018
Denominación da obra ou subministración
(FECHA: 25/05/2018)

Subtotal investimentos préstamo provincial 2018

9.955,66

119.736,08

98.872,83

0

98.872,83

208.653,25

9.955,66

218.608,91

Financiamento do investimento
Préstamo
Achega
Orzamento total
Deputación
Concello
0
0
0

D) Financiamento dos honorarios de redacción de proxectos ou pregos:
Denominación do proxecto ou prego cuxos honorarios de
redacción se solicitan (achega provincial 2018)
Subtotal redacción proxectos

(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

Deputación
0

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

E) Financiamento de achegas municipais a outros Plans, Programas ou Convenios:
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109.780,42

Denominación do investimento doutro Plan, Programa ou Convenio para cuxa
achega municipal se solicita aplicar achega provincial 2018
Subtotal achega municipal 2018

Deputación

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

Deputación

0
0

0
0
0

F) Redución de débeda con entidades financeiras:
Número/código do
préstamo
Subtotal redución de débeda con entidades financeiras
Entidade financeira

Importe de “préstamo provincial 2018”
aplicado á redución da débeda
0
0
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G ) Resumo:
SUBTOTAIS
Achega 2017

Deputación
Concello
9.955,67

Total
9.955,67

A- PAGO A PROVEDORES

B- GASTOS CORRENTES

(FECHA: 25/05/2018)

C- INVESTIMENTOS

D- HONORARIOS REDACCIÓN

0

0

Achega 2018

100.546,86

100.546,86

Achega 2018

122.266,08

0

122.266,08

Achega 2017

208.653,25

9.955,66

218.608,91

Préstamo 2018

0

0

0

Achega 2018

0

0

Achega 2018

0

0

Achega 2017

0

0

Préstamo 2018

0

0

E- ACHEGAS MUNICIPAIS

(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

F- REDUCIÓN DÉBEDA

T O TAL

Achega 2018

222.812,94

0

222.812,94

Achega 2017

218.608,92

9.955,66

228.564,58

0

0

0

441.421,86

9.955,66

451.377,52

Préstamo 2018

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
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TOTAL
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Achega 2018

Asi mesmo a Deputación Provincial da Coruña a través da aplicación SUBTEL e cuio escrito ten
Rexistro de Entrada núm. 1.019, de 08/03/2018, notifica deficiencias atopadas na solicitude do
POS+2018.
“As deficiencias atopadas son as seguintes:
A denominación da obra que figura no Anexo I (Certificación acordo plenario) e nos anexos VII e
VIII (MELLORAS DO AFIRMADO NAS RÚAS VENTORRILLO E TRAVESÍA DA CAMUZA) non
coincide coa denominación que figura no proxecto e nos anexos V e VI: MELLORA DO
AFIRMADO NAS RÚAS VENTORRILLO E TRAVESÍA DA CAMUZA III. Deben facer as
correccións oportunas nos anexos e no seu caso na certificación do acordo plenario”.
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Respecto do Plan Complementario na obra denominada: MELLORAS DO AFIRMADO NAS
RÚAS VENTORRILLO E TRAVESÍA DA CAMUZA, deberá poñer MELLORAS DO
AFIRMADO NAS RÚAS VENTORRILLO E TRAVESÍA DA CAMUZA III, quedando redactado
do seguinte xeito:
Denominación dos investimentos “financeiramente sostibles”
(mínimo do 20% do total das achegas e préstamo provincial asignado)

(FECHA: 25/05/2018)

SUBSTITUCIÓN DA CARPINTERÍA EXTERIOR CASA DO OLEIRO
BUÑO
SENDA PEONIL MARXE DEREITO AS RABUCEIRAS
MELLORAS DO AFIRMADO NAS RÚAS VENTORRILLO E
TRAVESÍA DA CAMUZA III
MELLORAS DO AFIRMADO DOS CAMIÑOS PÚBLICOS EN BUÑO
BOA VISTA, A COSTA E AS RABUCEIRAS
TOTAIS

Orzamento

933

44.348,88

1532
1532

38.900,76
41.990,23

1532

41.261,31
166.501,18

Dado que en sesión de plenaria de 18/12/2017, se acordaba participar no Plan provincial POS
+2018 da Deputación da Coruña aceptando as Bases reguladoras do citado plan.

(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

Dado que bases mencionadas ( BOP nº 188 de 3 de outubro de 2017) na súa cláusula segunda
establecen unhas obrigas respecto ao obxecto que necesariamente deberán cumprir os concellos
debendo destinar as cantidades asignadas no plan nos termos indicados pola deputación nas citadas
bases.

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Considerando que en base ao exposto anteriormente a Deputación da Coruña efectúa requirimento
ao Concello de Malpica para que no marco da súa obriga de cumprir co indicado nas bases
reguladoras do citado plan, proceda á corrección do acordo adoptado en sesión de 18/12/.2018.
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Grupo de
programa

E entendendo satisfactoria para o Concello as recomendacións efectuadas polos técnicos da
Deputación a fin de non ter que variar os proxectos técnicos así como o resto de informes xa
presentados e que coincidan coas contías sinaladas na Circular de corrección de erros dos importes
das achegas 2017 e 2018 que ten entrada no Rexistro Xeral de documentos do concello de Malpica
de Bergantiños núm. 3.562, do 08/11/2017.
En base ao exposto, esta Alcaldía apropón ao Pleno do Concello a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro: Corrixir do acordo adoptado na sesión plenaria de data de 18/12/2017 quedando
redactado o mesmo nos seguintes termos:
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1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal
(Plan único de concellos) “POS+ 2018” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se
coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial
asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a
“achega provincial 2018”,”achega provincial 2017” e “préstamo provincial 2018”:
A) Financiamento do pago a provedores:

(FECHA: 25/05/2018)

Achega provincial 2017 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Achega provincial 2018 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Subtotal pago a provedores

Capítulo VI
6.129,78

Total
9.955,67

0

0

0

3.825,89

6.129,78

9.955,67

B ) Financiamento de gastos correntes:

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

(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

Deputación
100.546,86
100.546,86

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

C ) Financiamento de investimentos:
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Capítulo II
3.825,89

ACHEGA PROVINCIAL 2018
Financiamento do investimento
Denominación da obra ou subministración
Deputación
Concello
Orzamento total
MELLORAS NO PARQUE INFANTIL CON
82.013,42
0
82.013,42
DOTACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA E XOGOS
BIOSAUDABLES RUA PATRIA GALEGA
MELLORAS ACCESIBILIDADE, EXECUCIÓN DE
40.252,66
0
40.252,66
REDES E PAVIMENTACIÓN ENTRE RÚAS EMILIO
GONZÁLEZ, OS AGROS E ORXEIRA
Subtotal investimentos achega provincial 2018
122.266,08
0
122.266,08

ACHEGA PROVINCIAL 2017
(Investimentos “financeiramente sostibles”)
Denominación da obra ou
Grupo de
subministración
programa
SENDA PEONIL MARXE
ESQUERDO O VILAR-AS
1532
RABUCEIRAS
MELLORA DAS
INFRAESTRUTURAS EN
1532
PEDREIRIÑA

Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento total
109.780,42

9.955,66

119.736,08

98.872,83

0

98.872,83
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Subtotal investimentos achega provincial 2017

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018
Denominación da obra ou subministración
Subtotal investimentos préstamo provincial 2018

208.653,25

9.955,66

218.608,91

Financiamento do investimento
Préstamo
Achega
Orzamento total
Deputación
Concello
0
0
0

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2018 e que se relacionan nestas
táboas.
D) Financiamento dos honorarios de redacción de proxectos ou pregos:
(FECHA: 25/05/2018)

Denominación do proxecto ou prego cuxos honorarios de
redacción se solicitan (achega provincial 2018)
Subtotal redacción proxectos

0
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E) Financiamento de achegas municipais a outros Plans, Programas ou Convenios:

(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga
FIRMADO POR Mónica Pichel García

Deputación

Denominación do investimento doutro Plan, Programa ou Convenio para cuxa
achega municipal se solicita aplicar achega provincial 2018
Subtotal achega municipal 2018

Deputación

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

Deputación

0
0

0
0
0

F) Redución de débeda con entidades financeiras:
Número/código do
préstamo
Subtotal redución de débeda con entidades financeiras
Entidade financeira

Importe de “préstamo provincial 2018”
aplicado á redución da débeda
0
0

G ) Resumo:
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SUBTOTAIS
Achega 2017

Deputación
Concello
9.955,67

Total
9.955,67

A- PAGO A PROVEDORES

B- GASTOS CORRENTES

(FECHA: 25/05/2018)

C- INVESTIMENTOS

D- HONORARIOS REDACCIÓN

0

0

Achega 2018

100.546,86

100.546,86

Achega 2018

122.266,08

0

122.266,08

Achega 2017

208.653,25

9.955,66

218.608,91

Préstamo 2018

0

0

0

Achega 2018

0

0

Achega 2018

0

0

Achega 2017

0

0

Préstamo 2018

0

0

E- ACHEGAS MUNICIPAIS

F- REDUCIÓN DÉBEDA

(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

T O TAL

Achega 2018

222.812,94

0

222.812,94

Achega 2017

218.608,92

9.955,66

228.564,58

0

0

0

441.421,86

9.955,66

451.377,52

Préstamo 2018
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TOTAL
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Achega 2018

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2018 no que se inclúen os investimentos
financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou
pregos de prescricións técnicas:
Denominación dos investimentos “financeiramente sostibles”
(mínimo do 20% do total das achegas e préstamo provincial asignado)
SUBSTITUCIÓN DA CARPINTERÍA EXTERIOR CASA DO OLEIRO
BUÑO
SENDA PEONIL MARXE DEREITO AS RABUCEIRAS
MELLORAS DO AFIRMADO NAS RÚAS VENTORRILLO E
TRAVESÍA DA CAMUZA III
MELLORAS DO AFIRMADO DOS CAMIÑOS PÚBLICOS EN BUÑO
BOA VISTA, A COSTA E AS RABUCEIRAS
TOTAIS

Grupo de
programa

Orzamento

933

44.348,88

1532
1532

38.900,76
41.990,23

1532

41.261,31
166.501,18
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3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución
dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións
administrativas que legalmente sexan necesarias.
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2018 os fondos necesarios para
facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2018, se a houbera.

(FECHA: 25/05/2018)

5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e
execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta se
produce efectivamente.
6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras
Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no
caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase o
detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.

8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente
acordo e o correspondente expediente.”
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Segundo: Comunicar o presente acordo á Deputación Provincial da Coruña aos oportunos
efectos.”
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7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello
está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

Sometido o asunto a votación sen debate, apróbase a Proposta de Alcaldía anteriormente transcrita
co seguinte resultado:
Votos a favor: 7
7 PP.
0 Grupo Mixto
0 AIM

Votos en contra: 0
0 PP
0 Grupo Mixto
0 AIM
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Abstencións: 6
0 PP
2 Grupo Mixto
4 AIM

4º.- APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DE USO DO PABILLÓN MUNICIPAL.
Pola secretaria dase conta de que en sesión de 23.03.2018 a Comisión Informativa de Asuntos
Xerais dictaminou favorablemente a Proposta de Alcaldía que a continuación se transcribe:
(FECHA: 25/05/2018)

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Unha das competencias dos concellos establecida pola lei de bases de réxime local no seu artigo
25.2.l) é a realización e fomento de actividades deportivas nas súas instalacións.

- Caracter eminentemente popular.
- Auténtica promoción social.
- Sen fin lucrativo.
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- Abarcar tódala gama posible de especialidades deportivas practicables nas instalacións.
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As características das instalacións deportivas municipais están en consonancia cos citados
obxectivos e fins, de aquí que a súa regulamentación deba fundamentarse nos seguintes principios
xerais:

Para o mellor cumprimento destos fins, o concello pretende a aprobación dunha serie de normas que
servirán dunha parte, para garantizar os dereitos dos usuarios das instalacións deportivas municipais
e de outra , para as necesarias obrigas ou deberes de éstos co personal, cos demáis usuarios ou co
propio equipamento deportivo.
Logo de ver o informe de secretaría relativo a procedemento de tramitación de expediente de
aprobación de regulamento municipal de data 19 de marzo de 2018.
En atención ao exposto, e unha vez realizado o trámite de consulta pública previa previsto no artigo
133 da Lei 39/2015 de 2 de abril , do procedemento administrativo común das Administracións
Públicas por prazo de 15 días hábiles sin que durante o mesmo se formulara alegación, achegas ou
suxestións pola cidadanía, e de conformidade co establecido nos artigos 22, 49 e 70.2 da Lei
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7/1985 de 2 de abril reguladora das bases do réxime local, así comos os artigo spropoño ao Pleno,
previo dictame da Comisión Informativa correspondente, a adopción do seguinte Acordo:
Primeiro: Aprobar inicialmente o REGULAMENTO DE USO DO PAVILÓN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DO CONCELLO DE MALPICA DE BERGANITÑOS composto
de 13 artigos, unha Disposición Derogatoria, 1 Disposición Adicional única e Unha Disposición
Final única:

(FECHA: 25/05/2018)

REGULAMENTO DE USO DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DO
CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS.
CAPÍTULO I.- NORMAS XERAIS
Artigo 1.- Ámbito de aplicación.

ubicado dentro do mesmo, e dítase ao abeiro das competencias que nesta materia atribúe aos Concellos os
artigos 4.1 a), 25.2 l) da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local; artigo 55 do Real
Decreto Lexislativo 781/1986 de 18 de abril, polo que se aprobou o Texto Refundido das disposicións
vixentes en materia de réxime local, e o artigo 8 polo que se aprobou a Lei 3/2012 de 2 de abril do Deporte
de Galicia.
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Artigo 2.- Cualificación xurídica dos bens destinados ao servizo público de deportes.
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O presente Regulamento ten por obxecto regular o uso e utilización do Pavillón Polideportivo
municipal sito en rúa Ventorrillo, s/n, Malpica de Bergantiños, con inclusión do ximnasio municipal

1. De conformidade co establecido na normativa sobre patrimonio das Entidades Locais, as instalacións
deportivas municipais terán a cualificación de bens de dominio público a efectos do uso público ou a
prestación do servizo público de deportes.
2. Teñen a mesma cualificación , os bens mobles afectados de forma permanente a calquera instalación
deportiva municipal, tanto aqueles destinados específicamente á práctica deportiva municipal, como aqueles
destinados ao mantemento das instalacións e equipamentos.
Artigo 3.-Vixiancia e cumprimento da presente normativa.
Correspóndelle ao Departamento de Deportes velar polo cumprimento do presente regulamento. O órgano
competente do Concello, a proposta do Departamento de Deportes, poderá ditar as normas e instruccións que
sexan necesarias para desenvolver, interpretar e aplicar o presente regulamento. Ditas normas e instruccións
estarán expostas en lugar visible para o coñecemento de todos/as os/as usuarios/as das instalacións.
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CAPÍTULO II.- DOS USUARIOS/AS
Artigo 4 .- Usuarios/as das instalacións deportivas municipais.
Para os efectos da presente norma enténdese por usuarios/as das instalacións deportivas municipais obxecto
do presente Regulamento aquelas personas ou entidades que as utilizan, ben participando nos programas
promovidos e xestionados polo Concello de Malpica (Usuarios/as da Escola Municipal de Educación Física,
E.M.E.F. ), ben participando do aluguer ou cesión da pista central do pavillón ou ben facendo uso do
ximnasio.
Artigo 5. Dereitos dos usuarios/as.
(FECHA: 25/05/2018)

Todos os usuarios/as gozarán dos seguintes dereitos:
5.1. Ser tratados con educación e amabilidade por todo o personal da instalación municipal.
5.2. Disfrutar, de acordo coas normas de uso establecidas e as tarifas vixentes, de tódolos servicios das
instalacións deportivas.

5.4. Facer uso dos servicios e espazos complementarios como vestiarios, aseos, etc, nos termos previstos no
presente Regulamento ou no uso interno de cada unha das instalacións.
5.5. Encontrar as instalacións, o mobiliario e o material deportivo en perfectas condicións.
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5.6. Presentar as queixas, suxerencias, ou reclamacións que estimen convintes por escrito nas follas
dipoñibles na instalación.
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5.3. Facer uso das instalacións nos días e horarios sinalados no programa ou aluguer contratado, se ben, o
Concello por necesidades de programación ou forza maior anulará ou variará as condicións establecidas,
comunicando sempre esta circunstancia aos afectados co tempo suficiente.

5.7. Poder consultar nas instalacións o presente Regulamento.
Artigo 6. Obrigas dos usuarios/as.
6.1 Utilizar as instalacións, material, e mobiliario adecuadamente, evitando posibles desperfectos e danos nas
instalacións ou á saúde ou os dereitos a outros usuarios/as, axundando a manter limpa á instalación,
utilizando as papeleiras e recipientes hixiénicos colocados nas diversas dependencias da instalación, e
advertindo aos empregados da instalación cando observen anomalías na instalación ou no material da
mesma.
6.2 Gardar debido respeto aos demáis usuarios e ao personal das instalacións, así como atender en todo
momento as indicacións do personal das instalacións deportivas cuxo cometido é supervisar toda actividade
que se realice no recinto e nas súas dependencias.
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6.3 Acceder á instalación para realizar a actividade con indumentaria deportiva completa e manter as normas
de hixiene, observándose especialmente a necesidade de calzado axeitado para cada pavimento. É obrigatorio
o uso de camisetas, quedando totalmente prohibido a actividade física co torso espido.
6.4 Aboar o prezo público ou taxa correspondente ao servizo ou á actividade elexida, dentro das normas que
se establecen e que serán anunciadas coa antelación suficiente, polos medios que o Concello estime
oportunos.
6.5 Presentar o carnet, tarxeta ou documento identificativo estipulado para acreditar a súa condición de
usuario/a, non podendo cedelo nin transmitilo a un terceiro.

(FECHA: 25/05/2018)

6.6 Cumprir os horarios establecidos nas instalacións deportivas e no seu caso, os usos autorizados no
horario autorizado.

6.8 Calquera usuario/a que ocasione desperfectos materiais nas instalacións deportivas municipais será
directamente responsable, e terase que facer cargo dos gastos que orixine o desperfecto ocasionado e que
poderá ser sancionado por vía de apremio.
6.9 Os dereitos de explotación da publicidade estática das instalacións deportivas pertencen ao Concello de
Malpica, quen se reserva o exercicio dos mesmos.
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6.10 Non fumar, nin consumir ou posuir bebidas alcohólicas nas instalacións.
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6.7 Abandonar as instalacións unha vez finalizadas a actividade na que se participe ou se atope inscrito. Os accesos aos
vestiarios (agás para o ximnasio, onde se estará á súa normativa específica) permitiranse 5 minutos antes do horario
consignado ao comezo da actividade na solicitude correspondente. A condición de usuario/a só da dereito ó acceso ás
instalacións para a realización da actividade únicamente dentro do horario elexido (os quince minutos da ducha
inclusive).

6.11 Non se permite o acceso á pista de xogo e aos vestiarios de calquera persona non participante na
actividade deportiva.
6.12 Non se autoriza a entrada de animais ás instalacións deportivas agás os cans lazariños, sempre que vaian
debidamente identificados.
6.13 Non deixar obxectos fora das taquillas dos vestiarios, así como deixar ocupada con roupa o interior das
cabinas individuais, duchas ou calquera outro espazo dos vestiarios. Só se poderá ocupar a taquilla durante a
realización da actividade, procedéndose a súa apertura por parte do personal da instalación ao peche da
instalación cada día.
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6.14 O Concello non se fará responsable ante o usuario/a en caso de accidentes ou desperfectos derivados do
incumprimento por parte de éste das presentes Normas, dun comportamento neglixente de outro usuario ou
un mal uso das instalacións, equipamentos ou servizos.
6.15 O Concello recomenda aos usuarios/as someterse a un recoñecemento médico antes de iniciar calquera
actividade programada por este Concello, reservándose o dereito de esixilo si o estimase convinte.
6.16 O Concello non se fará responsable da perda ou furto de prendas ou obxectos persoais de usuarios/as
dentro das instalacións deportivas municipais. As pezas de vestir esquecidas ou extraviadas que non sexan
reclamadas en 15 días, serán destruídas por motivos de hixiene. Os obxectos de valor serán entregados na
Policía Local.
(FECHA: 25/05/2018)

6.17 Todo usuario/a ou espectador/a que manifeste un comportamento contrario á normativa deste
Regulamento ou que non respete ás personas ou cousas que se atopen naquel intre na instalación deportiva,
será conminado a abandonar a instalación.
6.17 Prohíbese tirar calquera tipo de desperdicios no chan no transcurso das actividades deportivas, tanto
para deportistas como para público en xeral. Non está permitido comer na instalación.

6.19. Está prohibido ou uso de calquera espazo das instalacións para impartir clases coa finalidade de uso e
beneficio particular.
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6.20 O usufructo das instalacións durante unha ou varias temporadas non condiciona o dereito das instalacións na
seguinte temporada. No caso de que durante a petición continuada dun usuario/a o Concello precisara a instalación para
organizar algún evento podería facelo avisando cun minimo de dous días de antelación e compensando o horario do
citado usufructuario tan pronto como fose posible.
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(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

6.18 O/A usuario/a queda obrigado a comuniar os cambios que se produzan nos seus datos personais, que
servirán de base para o recoñecemento daquela condición ou para a realización de xestións pertinentes.

CAPÍTULO III.- ACCESO AO USO DAS INSTALACIÓNS.
Artigo 7.- Normas xerais.
7.1. Do acceso á instalación
O acceso ao Pavillón polideportivo municipal, ben de forma individual ou de forma colectiva, supón a
aceptación das normas contidas no presente regulamento.
Ademáis o acceso á instalación deportiva municipal esixe o previo pagamento das taxas establecidas
segundo os casos.
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As formas de acceso ás instalacións realizaranse en función da actividade e as particularidades de cada
instalación.
A solicitude e o pago para o acceso realizarase polos propios interesados, conforme se indique polo concello
nos prazos previstos.
7.2.Da orde de prioridade das solicitudes
Cando existan máis solicitudes que posibilidade de dispoñibilidade para a concesión de uso da Pista central ,
as concesións outorgaranse conforme aos seguintes criterios:

(FECHA: 25/05/2018)








7.3. Modificacións ou peches das instalacións
7.3.1 Os cambios de horarios solicitaranse polo menos cinco días hábiles antes da data solicitada, e
aceptaranse sempre que o novo horario e instalación esté dispoñible.

(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga
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7.3.2 Corresponderá á entidade usuaria solicitar e obter das autoridades competentes, as autorizacións
preceptivas esixibles, así como estar en posesión dos preceptivos seguros de accidentes para ditas actividades
( incluída a asistencia sanitaria). De igual forma a entidade usuaria encargarase de realizar todas aqueles
traballos de montaxe de diversos medios materiais necesarios para o desenrolo da actividade, facéndose
responsable dos posibles deterioros da instalación que poida producirse polos seus xogadores, adestradores
así como dos accidentes deportivos.
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Orden temporal de solicitudes.
Que a persona, entidade, clube ou equipo teña a súa residencia en Malpica de Bergantiños.
Que os equipos solicitantes disputen os seus encontros na instalación.
Que participen en competicións oficiais federadas.
As divisións superiores terán preferencia sobre as inferiores.
Categorías e nivel da competeción.

7.3.3. O Concello de Malpica resérvase a facultade de peche temporalmente das instalacións por limpeza,
obras, programacións propias, cursos ou outros eventos que estime oportunos.
7.3.4. O Concello de Malpica resérvase o dereito a realizar as modificacións dos horarios das instalacións,
dos cursos e doutras actividades concedidas por causas de programación e organizativas, comunicándollo
aos/as interesados/as coa maior brevidade posible.
7.3.5. En caso de anulacións de usos previamente concedidos por causas imputables á administracións, os/as
interesados/as poderán optar por:
a) Solicitar a devolución da taxa correspondente, acreditando a realización do pagamento e con indicación do
nº de conta bancaria.
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b) Solicitar o cambio de data, e/ou hora presentando o recibo nas oficinas do Concello de Malpica de
Bergantiños.
7.4. Comunicación cos usuarios/as.
As comunicacións, os avisos, e calquera outra información aos usuarios realizase a través do Taboleiro de
anuncios da instalación deportiva e da pàxina web do Concello de Malpica de Bergantiños.
7.5.- Responsabilidade.

(FECHA: 25/05/2018)

Tanto o persoal da instalación coma o Concello de Malpica non se farán responsables dos accidentes e
lesións que se produzan tanto no Pavillón coma no uso do ximnasio, nin das consecuencias económicas que
puideran derivarse das mesmas, excepto os riscos cubertos polo seguro de responsabilidade civil subscrito
polo Concello. Sendo responsabilidade de cada usuario/a o consultar previamente co médico, a conveniencia
ou non de utilizar os aparatos que se ofrecen no ximnasio ou as actividades que vaian desenvolver no
Pavillón

CAPÍTULO IV.- NORMAS DE FUNCIONAMENTO ESPECÍFICAS.

8.1.- Por motivos hixiénicos é obligatorio levar unha toalla para realizar os exercicios nos distintos aparatos
que sexan utilizados.
8.2.- Debe facerse un uso adecuado das máquinas, en caso de dúbida, preguntar ó persoal encargado.
8.3.- O usuario/a deberá respetar o material da sala e colocalo non seu sitio unha vez que remate o seu uso.
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8.4.- O usuario/a debe deixar a máquina ou o aparato a utilizar entre series, de xeito que permita unha
rotación a outros usuarios/as.
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Artigo 8.- Ximnasio: Condicións de uso e prohibicións

8.5.- No caso de que estén persoas esperando debe respetar o tempo de limitación estipulado para as
máquinas de traballo cardiovascular e musculación. (Sendo éste nas máquinas de cardio de 30 min)
8.6.- No caso de haber usuarios/as esperando deberemos de respectar o tempo de limitación estipulado para
as máquinas de cardiovascular e musculación.
8.7.- A capacidade máxima do ximnasio é a do mesmo número de máquinas coas que conte o ximnasio.
8.8.- Non está permitida a entrada no ximnasio a menores de 16 anos agás estean a participar nun programa
dirixido polo Concello de Malpica de Bergantiños.
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8.9. Para ser usuario/a do ximnasio esíxese ter cumpridos os 18 anos. En caso de estar entre os 16 e 18 anos
esixirase autorización por escrito dos pais ou titores.
8.10.- Non se permite a entrada á sala con mochilas, botellas de cristal e comida.
8.11.- Non se pode acceder á sala co mesmo calzado que se utilice para acceder dende o exterior, e deberá ser
sempre calzado deportivo, non podendo realizar ninguna actividade sin camiseta.
8.12.- A requerimento do persoal da instalación o usuario/a terá a obriga de identificarse mediante o carné.

(FECHA: 25/05/2018)

O incumprimento do establecido no presente Regulamento, e en particular das obrigas impostas aos
usuarios/as leva consigo a perda da devandita condicións, coa conseguinte obriga de abandonar ou
prohibición de acceder ás intalacións deportivas municipais. Tales incumprimentos calificaranse como leves
ou graves, segundo se sinala nos parágrafos seguintes:

CAPÍTULO V.- RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.

Artigo 10.- Incumprimentos leves
a) Considerase leve o incumprimento dalgunhas das obrigas dos/as usuarios/as, cando a súa condición non
dea lugar á clasificación de grave.
CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
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b) O trato incorrecto a calquera usuario/a, personal, técnico, etc.
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Todas as actividades organizadas nas instalación que non sexan supervisadas polo Departamento de Deportes
do Concello de Malpica, deberán contar co personal necesario para poder levalas a cabo (viancia, arbitraxes,
manexo do marcador electrónico…).

(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

Artigo 9. Pavillón Polideportivo Municipal:

c) Causar danos leves de forma voluntaria á instalación, material ou equipamento desta.
Artigo 11.- Incumprimentos graves
a) Incumprimento reiterado de algunhas das obrigas dos usuarios/as.
b) O mal trato grave de palabra a outros usuarios/as, espectadores, profesorado, técnicos, xuíces ou persoal
da instalación.
c) Causar danos graves de forma voluntaria á instalación, material ou equipamento das mesmas.
d) Orixinar por imprudencia ou neglixencia accidentes graves a sí mesmo ou a outras personas.
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e) Falsear intencionamente os datos relativos á identidade, idade, estado de saúde,etc e a suplantación da
identidade.
f) O tráfico ou consumo de drogas nas instalación.
g) Comer ou fumar nas instalación.
h) En xeral, calquera actividade constitutiva de delito ou falta.
i) A reincidencia en incumprimentos resoltos como leves.

(FECHA: 25/05/2018)

O Concello será responsable de tramitar o procedemento sancionador, no que se gardará a debida separación
entre a fase instructora e sancionadora, que se encomendarán a órganos distintos. A incoación do
correspondente procedmento correspondenralle ao Concelleiro de Deportes, quen designará ao instructor do
mesmo, resultando competente para a súa resolución o señor Alcalde do Concello. O procedemento
adecuarase ao establecido na Lei 39/2015 de 1 de outubro de procedemento administrativo común das
administracións públicas e demáis normativa que resulte aplicable.

Os incumprimentos graves correxiranse coa pérdida da condición de usuario ou abonado por un período
comprendido entre 30 días e 5 anos, segundo a gravidade deste fixera necesario.
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Artigo 13.- Procedemento sancionador.
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Os incumprimentos leves correxiranse con apercibimento por escrito ou pérdida da condición de usuario ou
abonado por un periódo de 5 a 30 días.

(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

Artigo 12- Sancións.

Non obstante, no caso de que o usuario/a actúe de xeito notoriamente contrario ao presente regulamento, o
personal da instalación será autorizado para obrigarlle, cautelarmente, ao abandono desta, ou a requerir a
presenza das forzas de seguridade, se a gravidade do caso así o require, sen perxuízo de posteriores accións
pertinentes.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas as normas de igual rango en todo o que se opoñan expresamente ou contradigan o
disposto neste regulamento.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Facúltase a Alcaldía ou persona ou órgano en quen delegue para a modificación e aprobación dos modelos
oficiais de solicitude da instalación que deberanse publicar no Taboleiro de anuncios das instalacións e na
web corporativa para os efectos do seu acceso polos/as intersados/as.
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
O presente regulamento entrará en vigor así que se publique no Boletín Oficial da Provincia e unha vez
transcorrido o prazo ao que se refire o artigo 70.2 en relación co artigo 65.4 da Lei 7/1985 de 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local e comezará a aplicarse a partir do día seguinte. Permanecerá en vigor
ata que se acorde a súa modificación ou derrogación expresa polo Pleno do Concello.
Contra este regulamento poderá interpoñerse recurso contencioso administrativo ante a sala do contenciosoadministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados a partir do
seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

(FECHA: 25/05/2018)

Segundo.- Abrir un período de información pública e dar audiencia ós interesados polo
prazo de trinta días hábiles para que poidan presentarse alegacións e suxestións que deberán ser
resoltas pola Corporación. De non producirse estas alegacións, o regulamento entenderase aprobada
definitivamente.”
A señora María del Mar Ordóñez agradecde que se deixar o expediente sobor da mesa na anterior
seseión tal e como solicitara o BNG e que se traía agora subsanado tal e como se solicitara ao señor
Alcalde, indicando que por este motivo o seu voto vai a ser favorable a proposta que se trae a pleno.
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O señor Cañizo intervén para sinalar que lle parece un regulamento xenérico, que non se adapta ás
necesidades dos veciños, di que é un regulamento que non lle gusta para Malpica. Sinala que no
capítulo cuarto se regula o ximnasio e que se reumorea que xa hai unha persona para o ximnasio, un
tal Richard. Tamén di que vai a votar en contra porque non se nomea a ningún responsable e que a
capacidade do ximnasio se establece en función do número de máquinas que haxa. Engade que o
alquiler do pabillón lle parece unha barbaridade e que se trata dun regulamento que lle parece unha
irresponsabilidade total.
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(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

O señor Sergio M. Villar intervén para sinalar que entende que o Regulamento non está ben, indica
que no punto 5º non se indica con qué antelación o Concello pode denegar a utilización do pabellón,
e que non regula a persona que vai a utilizar o desfibrilador.

O señor Alcalde intervén para sinalar que a tasa do pabillón xa estaba posta de antes, que cando hai
maratón a xente cobra e que non se trata de que os equipos fagan negocio, di que o que se modifica
é a taxa do ximansio que existía de antes.
O señor Miguel A.Fernández di que o señor Cañizo tivo tempo de expoñer as súas opinións na
sesión da Comisión Informativa e o señor Cañizo replica que na Comisión Informativa non di nada,
que o que teña que opinar o di no pleno.
O señor Alcalde di que as Comisións Informativas se convocan para examinar os expedientes a
onde se leva un técnico, propoñéndose alí os cambios que se estimen oportunos,pero que alí non se
dixo nada.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co
Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

Avda. Emilio González López, 1
15113 MALPICA DE BERGANTIÑOS
Teléfs. 981 72 03 18 – 981 72 03 19 – 981 72 00 01
Fax 981 72 16 27
E-mail: correo@malpica.dicoruna.es
RELGA. MU – 2000/175 CIF: P-1504400A

O señor Cañizo di que non o van a aprobar porque entenden que o regulamento non está ben, que lle
pregunte ao técnico si está ben.
O señor Alcalde responde que o técnico foi quen redactou o regulamento.
O señor Cañizo di que o señor Alcalde cando quere consulta aos técnicos e cando non lle gusta o
que opinan, pide informes externos.

(FECHA: 25/05/2018)

O señor Alcalde di que o tema do desfibrilador que é opcional pero que o Concello opta por
pomelo, tamén di que non é obrigatorio ter un monitor no ximansio, que tampouco o teñen os
Concellos de Carballo e Cabana. Finalmente indica que o regulamento poderá gustar maís ou menos
pero que se axusta á legalidade, e que si o señor Cañizo considera que non se axusta á legalidade
debería recurrilo.
O señor Cañizo di que quere que se abra o ximnasio pero en condicións de legalidade.
Rematado o debate, sométese o asunto a votación, aprobándose a Propsota de Alcaldía
anteriormente transcrita co seguinte resultado:

7 PP
1 Grupo Mixto ( Mª del Mar Ordóñez Varela)
0 AIM
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Votos en contra: 4
0 PP
0 Grupo Mixto
4 AIM
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Votacións:
Votos a favor: 8

Abstencións: 1
0 PP
1 Grupo Mixto ( Sergio M. García Villar)
0 AIM
5.- APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 13 TAXA
DO XIMNASIO MUNICIPAL.
Pola secretaria dáse conta do dictame favorable adoptado pola Comisión Especial de Contas en
sesión celebrada en data de 19.01.2018 respecto á Proposta da Alcaldía que a continuación se
transcribe, Proposta que foi retirada no punto cuarto da orde do día da sesión plenaria celebrada en
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co
Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

Avda. Emilio González López, 1
15113 MALPICA DE BERGANTIÑOS
Teléfs. 981 72 03 18 – 981 72 03 19 – 981 72 00 01
Fax 981 72 16 27
E-mail: correo@malpica.dicoruna.es
RELGA. MU – 2000/175 CIF: P-1504400A

data de 25.01.2018 en aplicación do previsto no artigo 91.4 do ROF aos efectos de aplazar a súa
discusión para a vindeira sesión:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
En data 17 de novembro do presente ano esta alcaldía ditou providencia para a iniciar os
trámites de modificación da ordenanza fiscal número 13, da taxa pola utilización do pavillón
polideportivo municipal.

(FECHA: 25/05/2018)

A finalidade da modificación proposta está en fixar unha nova tarifa polo uso do ximnasio
situado dentro do pavillón polideportivo incluíndo os aparatos de exercicios procedentes do edificio
da piscina municipal. Esta tarifa determinouse de acordo co informe técnico-económico no que se
estimaron os custes da utilización do ximnasio de xeito que os ingresos estimados non superen eses
custes. A diferencia da taxa actual vixente, a tarifa proposta ten carácter periódico sendo o período
impositivo o mes natural. Isto fai necesario efectuar as modificacións necesarias nos artigos que
regulan a xestión, administración e cobranza da taxa.
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Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación dos seguintes artigos da Ordenanza Fiscal
nº 13 da taxa pola utilización do pavillón polideportivo municipal quedando redactados nos
seguintes termos:
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En consecuencia, esta alcaldía propón ao Pleno da corporación a adopción dos seguintes a
acordos:

“ARTIGO 1º.- FUNDAMENTO E RÉXIME INCLUDEPICTURE
"http://www.dicoruna.es/concellos/ordenanzas/template/img/sp.gif" \* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "http://www.dicoruna.es/concellos/ordenanzas/template/img/sp.gif" \*
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"http://www.dicoruna.es/concellos/ordenanzas/template/img/sp.gif" \* MERGEFORMATINET
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei
7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade co disposto nos
artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este concello establece a taxa pola utilización
do pavillón polideportivo municipal, redactada conforme ó disposto no artigo 16 do citado RDL
2/2004 e que se regulará pola presente ordenanza fiscal.
ARTIGO
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.FEITO
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Constitúe o feito impoñible deste tributo:
a) O uso da pista central do pavillón polideportivo municipal.
b) O uso do ximnasio do pavillón polideportivo municipal incluíndo as máquinas ou aparatos para a
realización de exercicios físicos.
(FECHA: 25/05/2018)

c) A prestación dos servizos de que están dotadas as transcritas instalacións

1.-A taxa considerarase devindicada, nacendo a obriga de contribuír, desde que se inicie a
utilización das instalacións mediante a entrada ao recinto, previo pago da taxa.
2.- No caso do acceso ao ximnasio para a utilización das máquina de exercicios, a taxa devindícase
o primeiro día do período impositivo, que coincide co mes natural.
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3.- Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire
o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, da Lei Xeral Tributaria, que soliciten a utilización
das instalacións.
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ARTIGO 3.º .- DEVINDICACIÓN E SUXEITO PASIVO
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4.- Serán responsables das obrigas tributarias as persoas físicas e xurídicas nos termos establecidos
nos artigos 41 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, da Lei Xeral Tributaria.
ARTIGO 4.º .- BASE IMPOÑIBLE E LIQUIDABLE
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A base impoñible estará determinada en función da instalación específica do polideportivo para o
cal se solicite a autorización, conforme á seguinte táboa
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Tipo de uso da instalación

Elemento para a determinación
da base impoñible

Epígrafe 1.-Pista central

Utilización en día laborable ou
festivo

Número de horas de utilización da
citada instalación.

Epígrafe 2.-Ximnasio

Utilización en día laborable

Número usuarios que solicitan o
uso por mes

ARTIGO
5.º
.COTA
TRIBUTARIA
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(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

1 - A cota tributaria esixiranse por aplicación do seguinte cadro de tarifas:

Instalación específica do
polideportivo para o cal se
solicita o uso

Tarifa

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
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Cota
Cota por hora
en día
laborable

Cota por
hora en día
festivo

Pola utilización polo período
dunha hora para entrenamento, con
independencia do n.º de usuarios

4,49 €

6,27 €

Pola utilización polo período
dunha hora para competición e con
independencia do n.º de usuarios

5,38 €

7,53 €

7,47 €

7,47 €

Epígrafe 1.-PISTA CENTRAL
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Instalación específica do
polideportivo para o cal se
solicita o uso

Pola utilización para maratóns ou
similares, polo período máximo de
48 horas por cada hora de
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Instalación específica do
polideportivo para o cal se
solicita o uso

Tarifa

Cota
Cota por hora
en día
laborable

Epígrafe 1.-PISTA CENTRAL

Cota por
hora en día
festivo

utilización
Epígrafe 2.-XIMNASIO

Cota mensual por usuario

(FECHA: 25/05/2018)

Pola utilización por usuario /mes

2. As cotas tributarias do cadro de tarifas serán actualizadas anualmente na mesma proporción que a
variación irternanual experimentada polo índice xeral dos prezos ao consumo para o conxunto
nacional total (IPC) no mes de outubro. Dita actualización será efectiva a partires do día 1 de
xaneiro do ano inmediato posterior

(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

ARTIGO 6.º .- NORMAS DE XESTIÓN, ADMINISTRACIÓN E COBRANZA
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6º.1.- Utilización da pista central.
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15 €

6º.1.1.- Os suxeitos que desexen utilizar da pista central do polideportivo do Concello de Malpica
de Bergantiños deberán efectuar a solicitude previa.
6º.1.2.-As autorizacións para a utilización das instalacións do polideportivo do Concello de Malpica
de Bergantiños, serán outorgadas polo Alcalde-Presidente do Concello de Malpica de Bergantiños
de acordo co artigo 21.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e 24
do Real Decreto Lexislativo 781/1986, quen poderá delegar a concesión das presentes autorizacións
no funcionario encargado da xestión pavillón polideportivo.
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6º.1.3.-Cando se presente a solicitude ou se inicie o expediente os suxeitos pasivos estarán
obrigados a ingresar o importe de taxa en concepto de depósito previo da cota correspondente, de
acordo co artigo 26.1.a) do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

(FECHA: 25/05/2018)

6º.1.4 -. O importe de taxa en concepto de depósito previo será autoliquidado polo suxeito pasivo,
especificando o tipo de uso da instalación así como o elemento para a determinación da base
impoñible como se expón no artigo 5.º da presente ordenanza, para a cal se solicita o servizo. Non
se tramitará o expediente nin se permitirá o uso do servizo ata que se teña efectuado o pagamento
correspondente e sexa expedido o correspondente recibo de autorización.
6º.1.5.-Tramitado o correspondente expediente, e comprobado o importe de taxa en concepto de
depósito previo autoliquidado polo suxeito pasivo, procederase á autorización para o uso solicitado
mediante a expedición dun recibo de autorización, elevándose o depósito previo a liquidación
definitiva ao concederse a autorización solicitada.

6º.2.- Utilización do ximnasio.
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6º.2.1.- Os suxeitos que desexen utilizar o ximnasio do polideportivo do Concello de Malpica de
Bergantiños deberán efectuar a solicitude previa.
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6º.1.6.-Os interesados, no suposto de denegación da autorización poderán solicitar a devolución do
importe do depósito previo.

6º.2.2.-As autorizacións para a utilización das instalacións do polideportivo do Concello de Malpica
de Bergantiños, serán outorgadas polo Alcalde-Presidente do Concello de Malpica de Bergantiños
de acordo co artigo 21.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e 24
do Real Decreto Lexislativo 781/1986, quen poderá delegar a concesión das presentes autorizacións
no funcionario encargado da xestión do ximnasio.
6º.2.3.-Cando se presente a solicitude ou se inicie o expediente os suxeitos pasivos estarán
obrigados a ingresar importe de taxa en concepto de depósito previo correspondente a unha cota
mensual, de acordo co artigo 26.1.a) Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais .
6º.2.4.- O importe de taxa en concepto de depósito previo será autoliquidado polo suxeito pasivo.
Non se tramitará o expediente nin se permitirá o uso do servizo ata que se teña efectuado o
pagamento correspondente.
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6º.2.5.-Tramitado o correspondente expediente, e comprobado o importe de taxa en concepto de
depósito previo autoliquidado polo suxeito pasivo, procederase á autorización para a utilización do
servizo solicitado mediante a oportuna notificación de alta como usuario do ximnasio, elevándose o
depósito previo a liquidación definitiva ao concederse a autorización solicitada.
6º.2.6.-Os interesados, no suposto de denegación da autorización poderán solicitar a devolución do
importe do depósito previo.

(FECHA: 25/05/2018)

6º.2.7.- Efectuado o ingreso da primeira cota mensual as restantes cotas esixibles serán liquidadas
cada mes, non sendo reducibles polo período impositivo sinalado no artigo 3º.2 da presente
ordenanza fiscal.

6º.2.9.-Nos casos de presentación da baixa como usuario, esta producirá efectos a partir do mes
seguinte ao que se teña efectuada a presentación. A non presentación da baixa determinará a obriga
de seguir aboando a taxa.
6º.3.- Non se entenderán como suxeitos pasivos a efectos da presente ordenanza a impartición das
clases de educación física efectuadas polos centros educativos deste concello, así como a
celebración de actividades organizadas ou promovidas polo Concello de Malpica.
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ARTIGO 7.º.- EXENCIÓNS, REDUCCIÓNS E DEMAIS BENEFICIOS LEGALMENTE
APLICABLES
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6º.2.8.-Autorizada a utilización do ximnasio, entenderase prorrogado automaticamente por un novo
período impositivo, ata que se solicite a baixa polo interesado, ou sexa declarada a súa caducidade.
A tal fin a administración municipal elaborará mensualmente unha lista de cobro das persoas ou
entidades obrigadas ao pagamento, que deberá ser aprobado definitivamente antes do día 15 día de
cada mes.
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polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais non se recoñecen
máis beneficios fiscais que os derivados de norma con rango de lei ou da aplicación dos Tratados
Internacionais. Calquera bonificación ou exención deberá ser interesada ao tempo de solicitar a
oportuna autorización .
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ARTIGO 8.º .-INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias e sancións, ademais do previsto nesta
ordenanza, estarase ó disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro,
Xeral Tributaria e demais normativa aplicable.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse ata que se acorde a súa derrogación ou modificación expresa.”
(FECHA: 25/05/2018)

Segundo.- Proceder a exposición ó público acordo de aprobación inicial da nova ordenanza polo
período de trinta días, mediante a publicación simultánea do anuncio de exposición no B.O.P. e no
taboleiro de edictos da corporación.

Iniciado do debate o señor Sergio Villar di que lle gustaría que se modificar a taxa para engadir un
parágrafo 6º onde se engadira o uso gratuito para actividades sen ánimo de lucro.
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O señor Alcalde di que agora no pode modificar a proposta, que iso require o previo estudo
económico.
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Terceiro.- Considerar definitivamente aprobado o acordo no caso de que non se presenten
reclamacións, procedendo a súa publicación no B.O.P xunto co texto integro das modificacións da
ordenanza fiscal e sen que entre en vigor esta ata a referida publicación, todo isto de conformidade
co artigo 17. 4 do Real decreto lexislativo 2/2004.”

O señor Cañizo pregunta que por qué no se deixa para outra sesión e o señor Alcalde responde que
este asunto foi dictaminado no seu día, que foi retirado para o seu estudo,e que agora que se trae o
regulamento non se vai a deixar novamente para otra sesión, engandindo que na Comisión
Informativa correspondente os seus compañeiros non dixeron nada. Engade que ao igual que ocorre
co orzamento municipal, se convocan as comisión para estudar os temas e logo alí non se trata nada,
pretendendo que se expliquen pola Alcaldía no pleno cada unha das partidas orzamentarias.
O señor Cañizo di que só media un cuarto de hora entre cada Comisión e o señor Alcalde responde
que esta non é excusa, porque si se teñen que alargar, pois se fai, pero que non é normal cobrar por
asistir a unha comisión informativa na que non se estuda absolutamente nada.
Rematado o debate, sométese a votación, aprobándose a Proposta da Alcaldía anteriormente
transcrita co seguinte resultado:
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Votación:
Votos a favor: 7
7 PP.
0 Grupo Mixto
0 AIM

Votos en contra: 5

(FECHA: 25/05/2018)

0 PP
1 Grupo Mixto ( Sergio M. García Villar)
4 AIM

Abstencións: 1
0 PP
1 Grupo Mixto ( Mª del Mar Ordóñez Varela)
0 AIM

Pola secretaria dase conta de que en sesión de 23.03.2018 a Comisión Especial de Contas
dicitaminouse favorablemente a Proposta de Alcaldía que a continuación se transcribe:
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA

Versión imprimible

FIRMADO POR Mónica Pichel García

(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

6.- APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 1
REGULADORA DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES.

Esta Alcaldía considera oportuno que o concello faga uso da facultade prevista no artigo 74. 2. 2 quáter do
Real decreto lexislativo 2/2004, de bonificación de até o 95 por cento da cota íntegra do imposto, a
aqueles contribuíntes titulares de aqueles inmobles nos que se desenvolvan actividades económicas que a
xuízo do pleno, poidan ser declarados de especial interese ou utilidade por concorrer circunstancias sociais,
culturais, histórico artísticas ou de fomento do emprego que así o xustifiquen.

A modificación da ordenanza fiscal municipal reguladora do Imposto de Bens Inmobles, mediante a
introdución da bonificación prevista no referido artigo 74.2 do RDL 2/2004 ten a finalidade de fomentar a
creación de emprego ben por medio da localización ou implantación de novas actividades económica ou
empresarial no termo municipal de Malpica ou ampliación das instalacións de actividades económica ou
empresarial xa localizadas no termo municipal e que impliquen a creación de novos empregos.
En consecuencia, esta alcaldía
acordos:

esta alcaldía propón Pleno da corporación a adopción dos seguintes a
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PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a Ordenanza Fiscal nº 1 reguladora do Imposto de Bens Inmobles,
resultante da modificación das referencias normativas contidas no seu articulado e da modificación do seu
artigo 6 , quedando este redactados nos seguintes termos:
“Artigo 6.- Bonificación da cota íntegra do imposto a favor de inmobles nos que se desenvolvan
actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer
circunstancias sociais, culturais, histórico artísticas ou de fomento do emprego.

(FECHA: 25/05/2018)

6.1.- Bonificación da cota íntegra do imposto a favor de inmobles nos que estean emprazadas unicamente
construcións nas que se desenvolvan total e exclusivamente actividades agrarias, gandeiras , forestais ou
pesqueiras pertencentes ao sector primario.
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Corresponderá ao Pleno da Corporación a declaración de especial intereses ou de utilidade municipal,
previa solicitude dos suxeitos pasivos, debendo contar co voto favorable da maioría simple dos seus
membros.
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Gozarán dunha bonificación do 95 por cento da cota íntegra do imposto, aqueles inmobles nos que estean
emprazadas unicamente construcións nas que se desenvolvan total e exclusivamente actividades agrarias,
gandeiras, forestais ou actividades pesqueiras extractivas, pertencentes ao sector primario, que sexan
declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais,
histórico-artísticas ou de fomento do emprego, que xustifiquen tal declaración.

A bonificación terá carácter rogado, debendo ser presentada polo suxeito pasivo, e producirá á efectos a
partires do período impositivo seguinte ó da resolución de dita solicitude.

Os suxeitos pasivos que tendo obtida a declaración de especial intereses ou de utilidade municipal, deberán
presenta-la correspondente solicitude dirixida ó Excmo. Sr. Presidente da Deputación da Coruña, antes do
31 de marzo do ano correspondente ó período impositivo no que pretendan que produza efectos. Xuntamente
co escrito deberase achega-la seguinte documentación:

Certificado do acordo plenario de declaración de especial interese ou de utilidade municipal
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Certificado de Facenda no que conste a situación censal do titular da actividade, que pode coincidir
ou non co suxeito pasivo.
Acreditación da titularidade catastral do inmoble.
Certificado de que o suxeito pasivo non ten débedas coa Facenda estatal, autonómica e local; nin coa
Seguridade Social.
Xustificante do recoñecemento de explotación ou licenza da actividade correspondente.

(FECHA: 25/05/2018)

Xustificación de adscrición ó réxime especial da Seguridade Social que corresponda (Réxime Xeral,
Sistema Especial Traballadores Conta Allea Agrarios, Réxime Especial da Seguridade Social dos
Traballadores do Mar)

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
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A bonificación regulada no presente apartado serán de aplicación exclusiva a aqueles supostos de
localización ou implantación dunha nova actividade económica ou empresarial , así como aqueles outros
que consistan nunha ampliación das instalacións xa existentes, sempre e cando esta impliquen a creación
de emprego.
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6.2. Bonificación da cota íntegra do imposto a favor de inmobles urbanos nos que se desenvolvan
actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer
circunstancias de fomento de emprego.

A bonificación por concorrer circunstancias de fomento de emprego da cota pola integra a favor de
inmobles urbanos onde se desenvolvan actividades económicas ou empresariais que impliquen a creación de
emprego, terá unha duración de catro anos e será aplicada conforme a seguinte escala:

Bonificación da cota íntegra
Creación de máis de 20 postos de traballo

95 %

Creación de entre 11 e 20 postos de traballo

75 %

Creación ate 10 postos de traballo

50 %
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Corresponderá ao Pleno da Corporación a declaración de especial interese ou de utilidade municipal,
previa solicitude dos suxeitos pasivos, debendo contar co voto favorable da maioría simple dos seus
membros.

A bonificación terá carácter rogado debendo ser presentada polo suxeito pasivo, e producirá á efectos a
partires do período impositivo seguinte ó da resolución de dita solicitude e terá unha duración de catro
anos.
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(FECHA: 25/05/2018)

Os suxeitos pasivos que tendo obtida a declaración de especial intereses ou de utilidade municipal, deberán
presenta-la correspondente solicitude dirixida ó Excmo. Sr. Presidente da Deputación da Coruña, antes do
31 de marzo do ano correspondente ó período impositivo no que pretendan que produza efectos. Xuntamente
co escrito deberase achega-la seguinte documentación:



Certificado do acordo plenario de declaración de especial interese ou de utilidade
municipal

•

Acreditación da titularidade catastral do inmoble.

•

Certificado de que o suxeito pasivo non ten débedas coa Facenda estatal, autonómica e
local; nin coa Seguridade Social.



Acreditación das novas contratacións realizadas mediante a presentación dos contratos de
traballo dos novos empregados/empregados e copia das comunicacións das comunicación
das contratacións ó Servizo Publico de Emprego Estatal (SEPE), resolucións de altas na
Seguridade Social (TA) e Informes de datos de cotización (IDC) da Tesourería Xeral da
Seguridade Social referidos ós novos traballadores contratados.

6.3 - O Concello poderá realizará de oficio todas as actuacións precisas para a comprobación dos extremos
expostos ao respecto destas bonificacións. Os obrigados tributarios deberán comunicar no Concello e o
Servizo de Xestión Tributaria da Exma. Deputación Provincial de A Coruña calquera modificación
relevante das condicións ou requisitos esixibles para a aplicación dos beneficios fiscais regulados no
presente artigo.
O Servizo de Xestión Tributaria da Exma. Deputación Provincial de A Coruña órgano competente en
materia de xestión e recadación do IBI por delegación efectuada por este concello, poderá declarar, previa
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audiencia do obrigado tributario por un prazo de 10 días, contados a partir da notificación da apertura de
dito prazo, se procede ou non a continuación da aplicación do beneficio fiscal. De igual xeito se procederá
cando a Administración coñeza por calquera medio a modificación das condicións ou os requisitos para a
aplicación do beneficio fiscal.”
SEGUNDO.- Proceder a exposición ó público acordo de aprobación inicial da nova ordenanza polo período
de trinta días, mediante a publicación no B.O.P. do anuncio de exposición e simultánea exposición no
taboleiro de anuncios da corporación.

(FECHA: 25/05/2018)

TERCEIRO.- Considerar definitivamente aprobado o acordo no caso de que non se presenten reclamacións,
procedendo a súa publicación no B.O.P xunto co texto integro da nova ordenanza fiscal, e sen que entre en
vigor esta ata a referida publicación, todo isto de conformidade co artigo 17. 4 do Real decreto lexislativo
2/2004.”

O señor Sergio intervén para sinalar que está conforme con este tipo de accións pero que tamén é
consciente de que o tema do chan do polígono ten un prezo desorbitado e que é un tema que segue
sen solucionarse.

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
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O señor Alcalde recoñece que está de acordo co señor Sergio pero que Madrid di que non se pode
baixar e que ademáis aínda que se baixase hai outros polígonos máis competitivos como son o de
Carballo pola súa situación estratéxica.
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O señor Alcalde explica que se traen a pleno tres modificacións de 3 ordenanzas fiscais para
acollerse a unha subvención aos efectos de dar un empuxón ás empresas que queiran implantarse
dentro do Concello. Di que a bonificación do Polígono segue en vigor pero que agora se trae outra
bonificación que non se limita ao polígono, que se trata dunha bonificación que propuxo a
FEGAMP e que lles parece unha boa idea.

Rematado o debate sométese o asunto a votación, aprobándose a proposta de Alcaldía anteriormente
transcrita co seguinte resultado:
Votación:
Votos a favor: 8
7 PP.
1 Grupo Mixto ( Sergio M. García Villar)
0 AIM

Votos en contra: 0
0 PP
0 Grupo Mixto
0 AIM
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Abstencións: 5
0 PP
1 Grupo Mixto ( Mª del Mar Ordóñez Varela)
4 AIM

7º.- APROBACIÓN INCIIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 3
REGULADORA DO IMPOSTO DE ACTIVIDADES ECONÓNICAS.
Pola secretaria dáse conta de que en sesión de 23.03.2018 a Comisión Especial de Contas
dictaminou favorablemente a Proposta da Alcaldía que a continuación se transcribe:

(FECHA: 25/05/2018)

Pola secretaria dase conta da proposta da Alcaldía que a continuación se transcribe:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA

A modificación da ordenanza fiscal municipal reguladora do Imposto de Actividades Económicas, mediante
a introdución da bonificación prevista no referido artigo 88.1 e) do RDL 2/2004 ten a finalidade de adaptar o
texto da ordenanza ás referencias normativas actualmente vixentes e fomentar a creación de emprego ben
por medio da localización ou implantación de novas actividades económicas ou empresariais no termo
municipal de Malpica ou ampliación das instalacións de actividades económica ou empresarial xa
localizadas no termo municipal e que impliquen a creación de novos empregos.
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En consecuencia, esta alcaldía
acordos:
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Esta Alcaldía considera oportuno que o concello faga uso da facultade prevista no artigo 88.1 e) do Real
decreto lexislativo 2/2004, de bonificación de até o 95 por cento da cota íntegra do imposto, a aqueles
contribuíntes que tributen por cota municipal e que desenvolvan actividades económicas que sexan
declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego
que xustifiquen tal declaración.

esta alcaldía propón Pleno da corporación a adopción dos seguintes

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a Ordenanza Fiscal nº 3 reguladora do Imposto de Actividades
Económicas , resultante da modificación das referencias normativas contidas no seu articulado e da
introdución no seu texto da bonificación potestativa a que se refire 88.1 e) do Real decreto lexislativo
2/2004 Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
Facendas Locais, quedando esta redactada nos seguintes termos :
“ ORDENANZA FISCAL Nº 3, REGULADORA DO IMPOSTO DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
Artigo 1º .- Fundamento.
O imposto de Actividades Económicas esixirase neste Concello de conformidade co
disposto nos artigos 78 a 91 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,
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polo que se aproba o texto refundido de la Lei reguladora das facendas locais,
aplicándose sobre as ditas disposicións os elementos determinantes da cota tributaria
a que se refiren os artigos 87 e 88 do RDL 2/2004 e que se regulan na presente
ordenanza fiscal nos aspectos referidos á ponderación da situación física dos locais
neste concello e fixación da escala dos coeficientes de aplicación a cada unha das
categorías de rúas do termo municipal e a fixación das bonificacións potestativas.
Artigo 2º.- Categoría da rúas do termo municipal

(FECHA: 25/05/2018)

De acordo co sinalado no artigo 87 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 e os efectos da
ponderación da situación física dos locais dentro do termo municipal atendendo á
categoría da rúa en que radiquen, establécense no concello de Malpica de
Bergantiños, tres categoría de rúas, que son as seguintes:
Rúas de primeira categoría: Tódalas rúas pertencentes ó núcleo urbano da Vila de
Malpica e rúas do núcleo de Seaia.

Rúas de terceira categoría: Resto das rúas do termo municipal.
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Artigo 3º.- Escala de coeficientes segundo a ponderación da situación física
dos locais
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Rúas de segunda categoría: Tódalas rúas pertencentes ó núcleo urbano da parroquia
de Buño e rúa O empalme da parroquia de Leiloio.

Os efectos previstos no artigo 87 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 o Concello de
Malpica de Bergantiños establece a seguinte escala de coeficientes segundo a
ponderación da situación física dos locais e atendendo ás tres categorías de rúas
establecidas no artigo anterior:

Categoría das rúas

Coeficiente de
situación

Rúas de primeira categoría.- Tódalas rúas pertencentes ó casco
urbano da Vila de Malpica e rúas do núcleo de Seaia

1,30

Rúas de segunda categoría).- Tódalas rúas pertencentes ó núcleo
urbano da parroquia de Buño e rúa O empalme da parroquia de Leiloio

1,20

Rúas de terceira categoría.- Resto das rúas do termo municipal non

1,10
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clasificadas nas categorías anteriores
Esta escala de coeficientes, só poderá ser aplicada ós locais, entendendo este
concepto no sentido da regra 6.ª da Instrución anexa ó Real decreto lexislativo
1175/1990, do 28 de setembro, polo que se aproban as tarifas e a instrución do
imposto sobre actividades económicas.
Artigo 4º.- Bonificacións

(FECHA: 25/05/2018)

Se establece a bonificación da cota íntegra do imposto a favor os suxeitos pasivos que
tributen por cota municipal e desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de
especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento de emprego,
regulada apartado 2 e) do artigo 88 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,

polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
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A bonificación regulada no presente apartado serán de aplicación exclusiva a
aqueles supostos de localización ou implantación dunha nova actividade económica
ou empresarial , así como aqueles outros que consistan nunha ampliación das
instalacións xa existentes, sempre e cando esta impliquen a creación de emprego.
A bonificación por concorrer circunstancias de fomento de emprego da cota integra
municipal a favor de os contribuíntes que desenvolvan actividades económicas ou
empresariais que impliquen a creación de emprego, terá unha duración de catro anos
e será aplicada conforme a seguinte escala:
Bonificación da cota
íntegra
Creación de máis de 20 postos de
95 %
traballo
Creación de entre 11 e 20 postos
75 %
de traballo
Creación ate 10 postos de traballo
50 %
Corresponderá ao Pleno da Corporación a declaración de especial interese ou de
utilidade municipal, previa solicitude dos suxeitos pasivos, debendo contar co voto
favorable da maioría simple dos seus membros.
Artigo 5ª .- Normas de xestión da bonificación
A bonificación terá carácter rogado, debendo ser presentada polo suxeito pasivo, e
producirá á efectos a partires do período impositivo seguinte ó da resolución de dita
solicitude e terá unha duración de catro anos.
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Os suxeitos pasivos que tendo obtida a declaración de especial intereses ou de
utilidade municipal, deberán presenta-la correspondente solicitude dirixida ó Excmo.
Sr. Presidente da Deputación da Coruña, antes do 31 de decembro do ano precedente
ó do período impositivo no que pretendan que produza efectos. Xuntamente co
escrito deberase achega-la seguinte documentación:



(FECHA: 25/05/2018)

•
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O Concello poderá realizará de oficio todas as actuacións precisas para a
comprobación dos extremos expostos ao respecto destas bonificacións. Os obrigados
tributarios deberán comunicar no Concello e o Servizo de Xestión Tributaria da Exma.
Deputación Provincial de A Coruña calquera modificación relevante das condicións ou
requisitos esixibles para a aplicación dos beneficios fiscais regulados no presente
artigo.

(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga
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Certificado do acordo plenario de declaración de especial interese ou de
utilidade municipal
Acreditación do título
dos locais,
edificacións, construcións e
instalacións
utilizados para calquera actividades empresariais ou
profesionais obxecto de bonificación.
Certificado de que o suxeito pasivo non ten débedas coa Facenda estatal,
autonómica e local; nin coa Seguridade Social.
Acreditación das novas contratacións realizadas mediante a presentación
dos contratos de traballo dos novos empregados/empregados e copia das
comunicacións das contratacións ó Servizo Publico de Emprego Estatal
(SEPE), resolucións de altas na Seguridade Social (TA) e Informes de
datos de cotización (IDC) da Tesourería Xeral da Seguridade Social
referidos ós novos traballadores contratados.

O Servizo de Xestión Tributaria da Exma. Deputación Provincial de A Coruña, órgano
competente en materia de xestión e recadación do IBI por delegación efectuada por
este concello, poderá declarar, previa audiencia do obrigado tributario por un prazo de
10 días, contados a partir da notificación da apertura de dito prazo, se procede ou non
a continuación da aplicación do beneficio fiscal. De igual xeito se procederá cando a
Administración coñeza por calquera medio a modificación das condicións ou os
requisitos para a aplicación do beneficio fiscal.”
SEGUNDO.- Proceder a exposición ó público acordo de aprobación inicial da nova ordenanza polo período
de trinta días, mediante a publicación no B.O.P. do anuncio de exposición e simultánea exposición no
taboleiro de anuncios da corporación.

TERCEIRO.- Considerar definitivamente aprobado o acordo no caso de que non se presenten reclamacións,
procedendo a súa publicación no B.O.P xunto co texto integro da nova ordenanza fiscal, e sen que entre en
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vigor esta ata a referida publicación, todo isto de conformidade co artigo 17. 4 do Real decreto lexislativo
2/2004. “

Sen debate sométese o asunto a votación, aprobándose a proposta de Alcaldía anteriormente
transcrita co seguinte resultado:
Votación:
Votos a favor: 8

(FECHA: 25/05/2018)

7 PP.
1 Grupo Mixto ( Sergio M. García Villar).
0 AIM

Votos en contra: 0
0 PP
0 Grupo Mixto
0 AIM

Abstencións: 5

8.- APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 4
REGULADORA DO IMPOSTO DE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS.
Pola secretaria dase conta de que en sesión de 23.03.2018 a Comisión Especial de Contas
dictaminou favorablemente a Proposta de Alcaldía que a continuación se transcribe:

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
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0 PP
1 Grupo Mixto ( Mª del Mar Ordóñez Varela).
4 AIM

Por esta Alcaldía se acordou o inicio dun expediente para a modificación da ordenanza fiscal nº 4 reguladora
do Imposto de Construcións , Instalacións e Obras, en adiante I.C.I.O.
A modificación da actual redacción da ordenanza fiscal do I.C.I.O ten por finalidade modificar a redacción
da ordenanza fiscal vixente para bonificar até o 95 % da cota integra deste imposto en favor das
construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por
concorrer circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración.
A modificación da ordenanza fiscal municipal reguladora do I.C.I.O, mediante a introdución da bonificación
prevista no referido artigo 103.2 a) do RDL 2/2004 ten a finalidade de fomentar a creación de emprego ben
por medio da localización ou implantación de novas actividades económicas ou empresariais no termo
municipal de Malpica ou ampliación das instalacións de actividades económicas ou empresariais xa
localizadas no termo municipal e que impliquen a creación de novos empregos.
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co
Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

Avda. Emilio González López, 1
15113 MALPICA DE BERGANTIÑOS
Teléfs. 981 72 03 18 – 981 72 03 19 – 981 72 00 01
Fax 981 72 16 27
E-mail: correo@malpica.dicoruna.es
RELGA. MU – 2000/175 CIF: P-1504400A

En consecuencia, esta Alcaldía esta alcaldía propón Pleno da corporación a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO .- Aprobar inicialmente a reguladora do Imposto de Construcións , Instalacións e Obras
resultante da modificación das referencias normativas contidas no seu articulado e da modificación das
bonificacións establecidas seu artigo 7º, quedando este último redactado nos seguintes termos:
Artigo 7. Bonificacións

(FECHA: 25/05/2018)

1. As bonificacións establecidas neste artigo son de natureza regrada e teñen carácter
rogado, debendo ser solicitadas expresamente polo suxeito pasivo ante este Concello, no
mesmo momento de achegar a documentación necesaria para a obtención da
correspondente licenza, .
2 Establécense as bonificacións que se determinan no seguinte cadro:
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Construcións, obras e instalacións obxecto de
bonificación
1.1 Construcións, instalacións ou obras que sexan
declaradas de especial interese ou utilidade
municipal polo Pleno da Corporación, por concorrer
circunstancias do fomento do emprego que supoñan
a creación de ate 10 postos de traballo
1.2 Construcións, instalacións ou obras que sexan
declaradas de especial interese ou utilidade
municipal polo Pleno do fomento do emprego que
supoñan a creación de entre 11 e 20 postos de
traballo.
1.3 Construcións, instalacións ou obras que sexan
declaradas de especial interese ou utilidade
municipal polo Pleno do fomento do emprego que
supoñan a creación de máis de 20
postos de
traballo.
1.4
Construcións
e
instalacións
e
obras
correspondentes a primeiro establecemento ou
implantación de actividades comerciais e industriais
que xeren de dous a cinco postos de traballo de
carácter fixo
1.5
Construcións
e
instalacións
e
obras
correspondentes a primeiro establecemento ou
implantación de actividades comerciais e industriais
que xeren de seis a dez postos de traballo de
carácter fixo.

Porcentaxe
de
bonificación

50%

75%

95 %

55%

60%

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co
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1.6
Construcións
e
instalacións
e
obras
correspondentes a primeiro establecemento ou
implantación de actividades comerciais e industriais
que xeren máis de dez postos de traballo de carácter
fixo.
1.7 Construcións e instalacións e obras promovidas
polas Administracións Públicas para a implantación
de servizos públicos ou servizos de interese
comunitario
1.8 Construcións, instalacións ou obras que favorezan
as condicións de acceso e habitabilidade dos
discapacitados
1.9 Construcións e instalacións que constitúan e
establecemento ou sede de actividades comerciais e
industriais de cooperativas e sociedades anónimas
laborais.
1.10 Construcións, rehabilitación ou reparación de
vivendas promovidas por persoas en situación de
emerxencia social
1.11
Construcións
destinadas
ao
primeiro
establecemento ou á implantación de empresas no
Polígono Industrial de Malpica que soliciten a licenza
de construción instalación ou obra durante os
exercicios de 2016, 2017 e 2018

Porcentaxe
de
bonificación

70%

75%

90%

90%

95%

95%

2. No caso de instar pertinencia da declaración de especial interese ou utilidade municipal,
deberá aportarse o orzamento desagregado das construcións, instalacións e obras para as
que se solicita a declaracións do seu especial interese ou utilidade municipal e xustificantes
de estar ó corrente no pagamento do Imposto sobre Actividades Económicas. Así mesmo e
para o caso de instarse a declaración de especial interese ou utilidade municipal polo
Pleno da Corporación, por concorrer circunstancias do fomento do emprego ou instarse a
bonificación pola creación de postos de traballo de carácter fixo, o interesado/a deberá
achegar compromiso de creación do número de postos de nova creación que vai a xerar.
A declaración de especial interese ou utilidade municipal deberá ser apreciada polo Pleno
do concello polo voto da maioría simple do seus membros.
3. Unicamente será deducible sobre da cota bonificada do imposto o importe satisfeito ou
que deban satisfacer os suxeito pasivos en concepto de taxa polo outorgamento da
licenza urbanística correspondente á construción, instalación de vivendas promovidas por
persoas en situación de emerxencia social.
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4. As bonificacións establecidas no anterior recadro
poderán
revogarse
pola
Administración de non acreditarse ó mantemento das condicións ou obxecto que
supuxeron o outorgamento da correspondente durante os prazos que de seguido se
sinalan

(FECHA: 25/05/2018)

Construcións, obras e instalacións
obxecto de bonificación
1.1-1.2-1.3 Construcións, instalacións
ou obras que sexan declaradas de
especial
interese
ou
utilidade
municipal polo Pleno da Corporación,
por concorrer circunstancias u do
fomento do emprego
1.4 Construcións e instalacións e
obras correspondentes a primeiro
establecemento ou implantación de
actividades comerciais e industriais
que xeren de dous a cinco postos
de traballo de carácter fixo

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1.5 Construcións e instalacións e
obras correspondentes a primeiro
establecemento ou implantación de
actividades comerciais e industriais
que xeren máis de dez postos de
traballo de carácter fixo.
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1.4 Construcións e instalacións e
obras correspondentes a primeiro
establecemento ou implantación de
actividades comerciais e industriais
que xeren de seis a dez postos de
traballo de carácter fixo.

1.6 Construcións e instalacións e
obras
promovidas
polas
Administracións Públicas para a
implantación de servizos públicos ou
servizos de interese comunitario
1.7 Construcións, instalacións ou
obras que favorezan as condicións de
acceso
e
habitabilidade
dos
discapacitados

Causa da perda da bonificación
Demora
na execución
das
construcións, instalacións e obras
en máis
dun ano contado a
partires da data seguinte á data
de notificación de outorgamento
da bonificación.
Inactividade por prazo de 12
meses imputable ó solicitante
dentro dos catro anos seguintes á
data
notificación
de
outorgamento
data
de
notificación de outorgamento da
bonificación.
Inactividade por prazo de 12
meses imputable ó solicitante
dentro dos catro anos seguintes á
data
notificación
de
outorgamento
data
de
notificación de outorgamento da
bonificación
Inactividade por prazo de 12
meses imputable ó solicitante
dentro dos catro anos seguintes á
data
notificación
de
outorgamento
data
de
notificación de outorgamento da
bonificación
Demora
na execución
das
construcións, instalacións e obras
en máis
dun ano contado a
partires da data seguinte á data
de notificación de outorgamento
da bonificación
Demora
na execución
das
construcións, instalacións e obras
en máis seis meses contados a
partires da data seguinte á data
de notificación de outorgamento
da bonificación
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Construcións, obras e instalacións
obxecto de bonificación
1.8 Construcións e instalacións que
constitúan e establecemento ou sede
de
actividades
comerciais
e
industriais
de
cooperativas e
sociedades anónimas laborais.

(FECHA: 25/05/2018)

1.9 Construcións, rehabilitación ou
reparación de vivendas promovidas
por persoas en situación de
emerxencia social

Inactividade por prazo de 12
meses imputable ó solicitante
dentro dos catro anos seguintes á
data
notificación
de
outorgamento
data
de
notificación de outorgamento da
bonificación
Demora
na execución
das
construcións, instalacións e obras
en máis dun ano
contados a
partires da data seguinte á data
de notificación de outorgamento
da bonificación
Demora
na execución
das
construcións, instalacións e obras
en máis seis meses contados a
partires da data seguinte á data
de notificación de outorgamento
da bonificación

Artigo 8ª .- Normas de xestión das bonificacións
A bonificacións terán carácter rogado, debendo ser presentada polo suxeito pasivo.

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
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Para o caso das bonificacións pola creación de emprego, deberán presenta-la
correspondente solicitude dirixida ó alcalde do concello no prazo de 15 días dende o
outorgamento de licenza de actividade ou primeira ocupación. Xuntamente co escrito
deberase achega-la seguinte documentación:
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1.10 Construcións destinadas ao
primeiro
establecemento
ou
á
implantación
de
empresas
no
Polígono Industrial de Malpica que
soliciten a licenza de construción
instalación ou obra durante os
exercicios de 2016, 2017 e 2018

Causa da perda da bonificación


•


Certificado do acordo plenario de declaración de especial interese ou de
utilidade municipal se é o caso
Certificado de que o suxeito pasivo non ten débedas coa Facenda estatal,
autonómica e local; nin coa Seguridade Social.
Acreditación das novas contratacións realizadas mediante a presentación
dos contratos de traballo dos novos empregados/empregados e copia das
comunicacións das contratacións ó Servizo Publico de Emprego Estatal
(SEPE), resolucións de altas na Seguridade Social (TA) e Informes de
datos de cotización (IDC) da Tesourería Xeral da Seguridade Social
referidos ós novos traballadores contratados. “
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SEGUNDO.- Proceder a exposición ó público acordo de aprobación inicial da nova ordenanza polo período
de trinta días, mediante a publicación no B.O.P. do anuncio de exposición e simultánea exposición no
taboleiro de anuncios da corporación.
TERCEIRO.- Considerar definitivamente aprobado o acordo no caso de que non se presenten reclamacións,
procedendo a súa publicación no B.O.P xunto co texto integro da nova ordenanza fiscal, e sen que entre en
vigor esta ata a referida publicación, todo isto de conformidade co artigo 17. 4 do Real decreto lexislativo
2/2004. “

Sen debate, sométese o asunto a votación, aprobándose a proposta de Alcaldía anteriormente
transcrita co seguinte resultado:
(FECHA: 25/05/2018)

Votación:
Votos a favor: 8
7 PP.
1 Grupo Mixto ( Sergio M. García Villar)
0 AIM

Votos en contra: 0

Abstencións: 5

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
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0 PP
1 Grupo Mixto ( Mª del Mar Ordóñez Varela)
4 AIM
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0 PP
0 Grupo Mixto
0 AIM

O señor Alcalde pregunta si algún grupo 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
teña cabida no punto de rogos e preguntas, contestándose que non polos citados grupos.
Fase de control aos órganos de goberno:
1. Dación de conta de resolucións de Alcaldía dende a nº 22/2018 á 167/2018
correspondentes ao ano 2018.
Pola secretaria dáse conta das resolucións da Alcaldía ditadas dende o número 22/2018 á
167/201, resolucións postas a disposición dos membros da Corporación con motivo da
convocatoria.
Así mesmo dáse lectura das seguintes resolucións:
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co
Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

Avda. Emilio González López, 1
15113 MALPICA DE BERGANTIÑOS
Teléfs. 981 72 03 18 – 981 72 03 19 – 981 72 00 01
Fax 981 72 16 27
E-mail: correo@malpica.dicoruna.es
RELGA. MU – 2000/175 CIF: P-1504400A

 Resolución de Alcaldía nº 32/2018 de 23 de xaneiro de 2018 relativa a nomeamento de
membro da Xunta de Goberno Local, designación de tenentes de alcalde e
modificación de delegación de atribucións.
Vistos os arts. 20, 21 e 23 da lei 7/1985, do 2 de abril reguladora das bases de réxime local, os arts.
59 e seguintes da lei 5/1997, do 22 de xullo de administración local de Galicia, e os art. 35, 41, 43,
44, 46, 52, 114 e 115 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.

(FECHA: 25/05/2018)

E ante a renuncia á condición de concelleiro formulada por don Iago Espasandín Varela, consumada
en sesión plenaria de 18 de decembro de 2017, que implica necesariamente o seu cesamento como
membro da Xunta de Goberno Local ( mentres que se estima por outra banda conveniente manter na
composición deste órgano o mesmo número de membros que ata agora tiñan), así como o seu
cesamento como 2º Tenente de Alcalde e concelleiro delegado de Urbanismo e Deportes,
En consecuencia, RESOLVO :

i) Nomeamentos membros da Xunta de Goberno Local do Concello de Malpica de
Bergantiños aos seguintes concelleiros:

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
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Primeiro: Aprobar os seguintes nomeamentos:

Miguel A. Fernández Mirás.
Mª Soledad Blanco Gorín.
Noelia Freijeiro Novo.
Álvaro Carril Rodríguez.

A Xunta de Goberno Local estará integrada polo Alcalde, que exercerá a Presidencia, e as/os
concelleiras/os antes mencionados.
ii) Nomeamentos de Tenentes de Alcalde do Concello de Malpica de Bergantiños aos seguintes
concelleiros/as da Xunta de Goberno Local e pola orde que segue:
 Primeiro Tenente de Alcalde: Miguel A. Fernández Mirás.
 Segundo Tenente de Alcalde: Mª Soledad Blanco Gorín.
 Terceiro Tenente de Alcalde: Noelia Freijeiro Novo.
 Cuarto Tenente de Alcalde: Álvaro Carril Rodríguez.
iii) Nomeamentos como delegados de Alcaldía ás/os seguintes concelleiras/os:
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 Concellaría delegada de Urbanismo: Álvaro Carril Rodríguez.
 Concellaría delegada de Obras e Servizos municipais e Seguridade cidadá e Tráfico: Miguel
A. Fernández Mirás.
 Concellaría delegada de Educación, Cultura e Turismo: Noelia Freijeiro Novo.
 Concellaría delegada de Promoción Económica, Comercio, Industria e Emprego: Mª del
Pilar Doldán Pose.
 Concellaría delegada de Servizos Sociais e Iguladade: Mª Soledad Blanco Gorín.
As ditas delegacións abarcarán o exercicio de tódalas atribucións delegables da Alcaldía relativas ás
áreas ou materias correspondentes e comprenderán tanto as facultades de dirección como as de
xestión, agás a de emitir actos administrativos que afecten a terceiros, e se entenden feitas sen
prexuízo das delegacións efectuadas por esta Alcaldía na Xunta de goberno Local.
Segundo: De conformidade co previsto no art. 44, 46 e 114 do ROF notificar a presente aos
concelleiros/as nomeados/as surtindo efectos dende o día da súa aceptación con independencia da
data de publicación.

1.- As aprobacións dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento do planeamento xeral non
expresamente atribuídas ao pleno, así como da aprobacións dos instrumentos de xestión urbanística
e os proxectos de urbanización.
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Terceiro. A Xunta de Goberno Local asumirá as funcións de asistencia e asesoramento que a esta
Alcaldía lle atribúen directamente os artigos 23.2 da Lei 7/1985, e 53 do ROF, así como as que lle
atribúan directamente as leis e Bases de Execución do Orzamento municipal; e por delegación desta
Alcaldía, asumirá as seguintes competencias:

3.- A emisión de informe nos expedientes seguidos para o outorgamento das licenzas reguladas na
lexislación urbanística ou na sectorial que resulten de aplicación por remisión desta, incluídos os
das licenzas de actividade ( instalación e apertura ou funcionamento)
4.- Dentro da competencia prevista no apartado 21.1 f), sobre xestión económica e s) relativa á
competencia residual, delégase a a resolución dos expedientes relativos ao outorgamento de
subvencións a particulares, entidades públicas ou privadas e imposición de sancións en relación
coas mesmas, segundo o previsto legalmente.
O réxime xurídico da presente delegación será o previsto con carácter xeral nos artigos 114 a 118 do
Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización,
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funcionamento, e réxime xurídico das Entidades Locais, correspondendo así ao órgano delegante ( a
Alcaldía) a resolución dos recursos de reposición que se plantexen contra os actos dictados pola
Xunta de Goberno Local en exercicio das atribucións conferidas por delegación.
Cuarto: . Proceder a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do
Concello e dar conta desta Resolución ao Pleno do Concello na primeira sesión que se celebre.
A presente resolución entrará en vigor ao día seguinte ao da súa data, sen perxuízo da súa preceptiva
publicación no BOP.

(FECHA: 25/05/2018)

Quinto: Quedan derogadas cantas resolucións se opoñan ás presentes, expresamente as resolucións
da Alcaldía sobre estos mesmos asuntos.
2. Dación de conta da seguinte información da Intervención do Concello.

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Asunto: APROBACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2017
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CONSIDERANDO os artigos 191 e 193 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aproba o Texto Refundido da Lei de Facendas Locais; os artigos 89 a 105 do Real Decreto
500/1990, de 20 de abril e a Orde EHA/4041/2004 do 23 de novembro, que aproba a Instrución do
modelo normal de contabilidade local.
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2.1 Aprobación da liquidación do orzamento do exericicio 2017 mediante resolución de
Alcaldía nº 146/2018 de 12 de marzo de 2018 que a continuación se transcribe e a súa remisión
telemática en data de 19 de marzo de 2018 ao Ministerio de Hacienda y Función Pública, a
través da Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales
( expediente electrónico número 2018/X999/000224):

VISTOS os informes da Interventora municipal de data 12 de marzo de 2018, correspondentes á
liquidación dos orzamentos do ano 2017 e ao cumprimento do obxectivo de estabilidade
orzamentaria e regra de gasto na devandita liquidación.
RESOLVO
Primeiro.- Aprobar a liquidación do Orzamento Xeral do ano 2017, cuxo Resultado orzamentario e
remanente de tesouraría son os seguintes:
RESULTADO ORZAMENTARIO 2017
CONCEPTOS

Dereitos

Obrigas

AXUSTES

RESULTADO
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Rec. Netos
4.966.428,02

3.947.236,01

1.019.192,01

b) Operacións de capital

455.873,77

717.628,68

-261.754,91

5.422.301,79

4.664.864,69

757.437,10

c) Activos financeiros

533,23

533,23

0,00

b) Pasivos financeiros

99.631,13

0,00

99.631,13

100.164,36

533,23

99.631,13

5.522.466,15

4.665.397,92

857.068,23

2. Total operacións financeiras (c+d)
I. RESULTADO ORZAMENTARIO DO
EXERCICIO(I=1+2)
(FECHA: 25/05/2018)

ORZAM.

a) Operacións correntes

1. Total operacións non financeiras (a+b)

AXUSTES

3. Créditos gastados financiados con RLT para gtos. Xerais

(FECHA: 25/05/2018) , Eduardo José Parga Veiga

43.560,00

4. Desviacións de financiamento negativas do exercicio

273.156,19

5. desviacións de financiamento positivas do exercicio

236.536,91

II. TOTAL AXUSTES (II=3+4-5)

80.179,28
937.247,51
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RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO (I+II)
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Rec. Netas

REMANENTE DE TESOURARÍA 2017

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURARÍA

2017

1. Fondos líquidos na tesouraría fin de exercicio

2.163.732,96

2. Dereitos pendentes de cobro fin de exercicio

505.550,64

de orzamento corrente

200.146,07

de orzamentos pechados

232.383,06
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ESTADO DO REMANENTE DE TESOURARÍA
de operacións non orzamentarias

2017
73.021,51

3. Obligacións pendentes de pago fin de exercicio

155.118,83

de orzamento corrente

32.471,54

de orzamentos pechados

11.806,02

de operacións non orzamentarias

110.841,27

4. Partidas pendentes de aplicación
(-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva
(FECHA: 25/05/2018)

(+) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva

-160.736,63
165.208,30
4.471,67

I. Remanente de Tesouraría total (1+2-3+4)
2.353.428,14

II. Saldos dudoso cobro

69.037,21

III. Exceso de financiamento afectado

37.079,50

2.247.311,43
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Segundo.- Dar conta ao Pleno da corporación na primeira sesión que este celebre, de conformidade
co establecido nos artigos 193.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da lei reguladora de facendas locais, e 90.2 do Real Decreto 500/1990, de
20 de abril.
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IV. Remanente de Tesouraría para gastos xerais (I – II – III)

Terceiro.- Ordenar a remisión de copia da devandita liquidación aos órganos competentes, tanto da
Delegación de Facenda como da Comunidade Autónoma.
En Malpica de Bergantiños, asinado dixitalmente polo Sr. Alcalde Eduardo José Parga Veiga, do
que eu, Mónica Pichel García, como secretaria e aos únicos efectos de fé pública (RD 1174/1987,
de 18 de decembro), dou fé.”
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2.2 Remisión telemática ao Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través da Oficina
Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales da seguinte información:

(FECHA: 25/05/2018)

 Período medio de pagamento do 4º trimestre do exercicio 2017, calculado consonte ao
establecido no RD 635/2014, de 25 de xullo, e remitido en data 16/01/2018 (expte. núm.
2018/X998/000007).
 A morosidade correspondente ao 4º trimestre do exercicio 2017, en aplicación do artigo
cuarto da Lei 15/2010, de 5 de xullo, e remitida en data 18/01/2018. Así mesmo, dáse
conta dos informes de tesouraría e intervención emitidos ao respecto en data 17/01/2018
(expte. núm. 2018/X998/000009).
 Estados de execución do orzamento, correspondentes ao cuarto trimestre do exercicio
2017, en aplicación do disposto na Orde do Ministerio de Hacienda 2105/2012, de 1 de
outubro, e remitidos en data 30/01/2018 (expte. núm. 2018/X998/000045).
 Plans orzamentarios para o período 2019-2021, aprobados mediante resolución de
alcaldía número 155/2018, de 14 de marzo, e remitidos en data 15/03/2018 en aplicación
do disposto no artigo 6 da Orde do Ministerio de Hacienda 2105/2012, de 1 de outubro
(expte. núm. 2018/X999/000260).

 Sesión extraordinaria nº 1/2018 de 05.01.2018.
 Sesión ordinaria nº 2/2018 de 15.02.2018.
4.- Dación de conta da adscripción dos membros da Corporación ás Comisións Informativas
eixistentes á vista dos cambios producidos como consecuencia do cese de concelleiros.

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
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COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS XERAIS
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3.- Dación de conta de acordos da Xunta de Goberno Local correspondentes ás sesións que se
indican:

P.P

GRUPO MUNICIPAL

EDUARDO JOSÉ PARGA VEIGA

PP

MARÍA DEL PILAR DOLDÁN POSE

PP

Mª SOLEDAD BLANCO GORÍN

PP

NOELIA FREIJEIRO NOVO

PP

AIM
ALFREDO CAÑIZO GARRIDO

AIM
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ANTONIO MANUEL PEREIRA
RODRÍGUEZ

AIM

P.S.O.E.
MARÍA DEL MAR ORDÓÑEZ VARELA

Grupo MIXTO

Suplentes:
(FECHA: 25/05/2018)

PP:
 Miguel A. Fernández MIrás.
 Álvaro Carril Rodríguez
 Julio José Vila Díaz
AIM:

Grupo Mixto:
Sergio M. García Villar.
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COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS
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 Mª DEL Carmen Sánchez Varela
 Cristina Castro Pose

P.P

GRUPO MUNICIPAL

EDUARDO JOSÉ PARGA VEIGA

PP

MARÍA DEL PILAR DOLDÁN POSE

PP

ÁLVARO CARRIL RODRÍGUEZ

PP

JULIO JOSÉ VILA DÍAZ

PP

AIM
MARÍA CRISTINA CASTRO POSE

AIM

MARÍA CARMEN SÁNCHEZ VARELA

AIM
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P.S.O.E.
Sergio M. García Villar

Grupo MIXTO

Suplentes:
PP:

(FECHA: 25/05/2018)

 Noelia Freijeiro Novo
 Miguel A. Fernández Mirás
 María Soledad Blanco Gorín.
AIM:
 Alfredo Cañizo Garrido
 Antonio M. Pereira Rodríguez

BNG: Mª del Mar Ordóñez Varela.

5.- Rogos e preguntas.
Rogos:

CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
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a) Por Mª del Mar Ordóñez Varela:
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Grupo Mixto:

- Que no parque se acometa algunha actuación porque a xente leva cans sen bozal e algúns son
perigosos. O señor Alcalde di que se adoptarán as medidas oportunas e que se darán ordes á
policía, tal e como roga a señora concelleira, para que se controle iso.
b) Por Sergio M. García Villar:
- Di que as comisións informativas supoñen un gasto de dietas e traslado de notificación da
convocatoria polo funcionario que corresponda e roga que non se convoquen as comisión por
asuntos como o da modificación dun prezo público donde apenas se estivo tempo na citada sesión.
O señor Alcalde di que cada comisión debe dictaminar os asuntos da súa competencia, que o prezo
público se tiña que dictaminar previamente por lei, peor que si algué quere renunciar á súa dieta por
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asistencia, que pode e que así se aforraría ese gasto, pero legalmente é obrigación do señor Alcalde
efectuar a convocatoria.
c) Polo señor Cañizo:
- Que se coloquen as porterías do campo de Seaia.

- O señor Cañizo roga vixiancia nos colexios, por exemplo no de San Adrián, para que non entre
droga. O señor Miguel di que si é necesario que se remitirá á Policía Local e o señor Alcalde
respnde que toma nota do rogo.
CVD: glGdVObmTeirWA+O3Mun
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Preguntas:
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- Quere saber cando se lle vai a contestar pola Alcaldía ao escrito que presentou solicitando un
informe dos partes que se lle deron á compañía de seguros do Concello e á petición dun despacho
para a oposición. O señor Alcalde responde que como xa lle informara ao concelleiro noutras
ocasións, non hai un despacho libre na Casa Consistorial, máis sí na Casa do Oleiro, onde se lles
pode facilitar un local.
A señora Interventora abandona neste momento o Salón de Plenos.
O señor Cañizo di que a oposición ten preferencia sobor da Guardia Civil e do Xulgado de Paz e o
señor Alcalde responde que lle parece mentira que despois dun pleno extraordinario pedindo un
sitio para a Guardia Civil ahora quere que largue do Concello á Guardia Civil. O señor Alcalde
engade que o señor Cañizo ten unha relación exhaustiva de todas as resolucións que dita a Alcaldía
que se lle pon a disposición cando se convoca o Pleno. Que además as pode consultar cando queira,
que outra cousa é que pida documentación que se ten que confeccionar, en cuxo caso a posta a
disposición tarda máis.
O señor Cañizo di que cando se lle van a facilitar os partes de seguro e o señor Alcalde di que cando
se dispoña desa información que se lle remitirá, pero que non pode decir que non teña acceso á
documentación.
O señor Cañizo di que por cortesía lle deberían de ter constestado.

a) Por Mª del Mar Ordóñez Varela:
- En prensa saliu unha noticia relativa a que o Concello firmara o contrato para as rúa Travesía
Emilio González , e pregunta si non eran vías da Xunta. O señor Alcalde responde que non se trata
da vía que pasa diante do Concello que é a do “ Jofra”.
- ¿ Tedes pensado acometer unha ampliación do Paseo Marítimo? O señor Alcalde di que Costas
está con ese tema.
- ¿ Hai algunha ordenanza municipal que non permita que os animais anden soltos pola rúa? O
señor Alcalde di que non, que nos rexemos pola normativa da Xunta de Galicia.
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- ¿ Pódese aparcar na zona verde do campo de Seaia? O señor Alcalde di que non, que non se pode
aparcar alí.
b) Por Sergio M. García Villar:

(FECHA: 25/05/2018)

-¿ Qué pasa co PXOM?. O señor Alcalde di que xa contestou antes a este tema, que un dos
redactores renunciou ao contrato por razón de incompatibilidade no posto que conseguiu na
Deputación da Coruña e que se está a mirar o tema da posible cesión do contrato, que agora non se
dan as subvencións para os PXOM e que de non poder efectuarse tal cesión que se perdería a citada
subvención, polo que non lle interesa terminar ese contrato nin levar á emprea ao xulgado para
conseguir que se rematen os traballos.

c) Polo señor Cañizo:
-¿O camión que recolle o lixo é do Concello? O señor Alcalde responde que non.
- A excursión da 3ª idade tiña aberto o plazo para apuntarse para o luns pero parece que antes de
abrirse o plazo se deron asentos á xente. O señor Alcalde recoñece que quizais se deron asientos
antes por non dicirlle á xente que non, que se fixo mal.
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- ¿ Quen regula o tráfico no Porto? O señor Alcalde di que o Concello cun convenio antigo.
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-¿ As actividades de Semana Santa, non consideran que foron moi poucas? O señor Alcalde
responde que se axuda o que se pode, e o señor Sergio responde que en agosto se fai a festa galega
pero xa é un mes no que hai xente, que se debeíran trasladar as festas aos meses onde non hai xente.
O señor Alcalde indica que Malpica é un sitio turístico e á xente tes que darlle actividades cando
veñen en verán, que se estudiará si se poden incrementar pero que trasladar as actividades de verán
para o inverno, que non ten sentido.

- ¿ A Guardia Civil terá as instalación para o 7 de xullo? O señor Alcalde responde que non.
-¿ Cando empezan as obras da Casa do Concello? O señor Alcalde responde que está en fase de
licitación.
-¿ De canto é o orzamento da reforma? ¿ 200.000 euros? O señor Alcalde responde que é unha
cantidade moito menor.
- Hai un problema gordo na Cofradía, no? O señor Cañizo di que o Concello se podería facer coa
Casa do Pescador para o Concello e así poder axudar á Cofradía.
Ás 22.30 horas non hai máis asuntos que tratar. Por orde da Presidencia, levántase a sesión, da que
se estende a presente acta, da que eu, secretaria, dou fe.
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Malpica de Bergantiños, venres 25 de maio de 2018
Vº e prace
O presidente,

MONICA PICHEL GARCIA
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EDUARDO JOSE PARGA VEIGA

A secretaria,
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