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ACTA Nº 2018/5
SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN
- SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO, XOVES 31 DE MAIO 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.
PRESIDE:
EDUARDO JOSE PARGA VEIGA ( PP)

CVD: FlsMz1sadlVNgvWfsFEU
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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.- ACTA SESIÓN ANTERIOR: Acta nº 4/2018 sesión ordinaria de 02.04.2018.
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 02.04.2018. Non formulándose
ningunha observación, sométese á votación a acta aprobándose a mesma co seguinte resultado:
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Votos a favor: 7
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
4 AIM

Estado : Aprobada
2.CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E OS CONCELLOS DA LARACHA, CABANA DE BERGANTIÑOS,
CARBALLO, DUMBRÍA, LAXE, MALPICA DE BERGANTIÑOS, MAZARICOS,
PONTECESO, VIMIANZO E ZAS, PARA REGULAR O PROXECTO “ PARQUE
ARQUEOLÓXICO DO MEGALITISMO NA COSTA DA MORTE”

CVD: FlsMz1sadlVNgvWfsFEU
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Por parte da secretaria dase conta de que en sesión de 25.05.2018 a Comisión Informativa de
Asuntos Xerais dictaminou favorablemente a proposta da Alcaldía que a continuación se transcribe:
PROPOSTA DE ACORDO
CONVENIO COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E
OS CONCELLOS DA LARACHA, CABANA DE BERGANTIÑOS, CARBALLO,
DUMBRÍA, LAXE, MALPICA DE BERGANTIÑOS, MAZARICOS, PONTECESO,
VIMIANZO E ZAS, PARA REGULAR O PROXECTO " PARQUE ARQUEOLÓXICO DO
MEGALITISMO NA COSTA DA MORTE"

A iniciativa da Deputación da Coruña, e coa finalidade de potenciar o noso patrimonio cultural,
remítese dende a sección de Turismo do ente provincial un modelo de convenio polo que se
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establecen as bases de cooperación entre a Deputación da Coruña e os Concellos de Laracha,
Cabana de Bergantiños, Carballo, Dumbría, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Ponteceso,
Vimianzo, e Zas, coa finalidade de regular a posta en marcha do denominado “ Parque
Arqueolóxico do Megalitismo na Costa da Morte”.
Este convenio marco supón un instrumento de colaboración interadministrativa, sen personalidade
xurídica, onde os concellos agrupados co apoio da Deputación poden acordar a prestación de
servizos públicos. Presúmese de esta forma que se garantirá con esta prestación conxunta unha
maior eficacia e maior calidade para os usuarios.
Así o espíritu do convenio marco ven determinado pola creencia de que a xestión conxunta dos
servizos públicos comporta reduccións efectivas nos custos.
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Neste senso e a pesar do informado pola secretaría e a intervención do Concello en sendos informes
de data de 18.05.2018 obrantes no expediente, dado que a través do citado convenio de cooperación
só se establecen as bases para unha colaboración entre os municipios enunciados e o ente
provincial, a modo de protocolo de actuación ou convenio marco, do que necesariamente derivarán
futuros acordos municipais a concretar nun futuro dependendo dos estudos que a tal fin se realicen
polo Consello de dirección, e considerando que co presente acordo non se asume gasto algún para a
Corporación, sen perxuízo do que no seu momento se decida a posteriori a través, no seu caso, dos
acordos municipais que procedan e coa tramitación administrativa que no seu caso proceda,
considerando así de grande interese para este Concello a participación no citado proxecto, é polo
que esta Alcaldía, somete ao Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:

PRIMEIRO: Aprobar o Convenio polo que se establecen as bases de cooperación entre a
Deputación Provincial da Coruña e os Concellos de Laracha, Cabana de Bergantiños,
Carballo, Dumbría, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Ponteceso, Vimianzo, e Zas,
para regular o proxecto “ Parque Arqueolóxico do Megalitismo na Costa da Morte” que a
continuación se transcribe como Anexo á presente proposta.
SEGUNDO: Nomear representantes do Concello de Malpica de Bergantiños no Consello de
dirección da Comunidade Intermunicipal ao señor Alcalde do Concello de Malpica de
Bergantiños, Eduardo José Parga Veiga e o 1º Tenente de Alcalde do Concello de Malpica de
Bergantiños, don Miguel A. Fernández Mirás.
TERCEIRO: Facultar ao señor Alcalde para ditar as resolucións que sexan necesarias para a
debida execución deste acordo.
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ANEXO
CONVENIO POLO QUE SE ESTABLECEN AS BASES DE COOPERACIÓN ENTRE A
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E OS CONCELLOS DA LARACHA,
CABANA DE BERGANTIÑOS, CARBALLO, DUMBRÍA, LAXE, MALPICA DE
BERGANTIÑOS, MAZARICOS, PONTECESO, VIMIANZO E ZAS, PARA REGULAR O
PROXECTO “PARQUE ARQUEOLÓXICO DO MEGALITISMO NA COSTA DA MORTE”

Na cidade da Coruña, a ... de ... de

REUNIDOS

D…., presidente da Deputación Provincial da Coruña,
D …, alcalde-presidente do concello da Laracha
D. …, alcalde-presidente do concello de Cabana de Bergantiños
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D. …, alcalde-presidente do concello de Carballo
D. …, alcalde-presidente do concello de Dumbría
D. …, alcalde-presidente do concello de Laxe
D. …, alcalde-presidente do concello de Malpica de Bergantiños
D. …, alcalde-presidente do concello de Mazaricos
D. …, alcalde-presidente do concello de Ponteceso
D. …, alcalde-presidente do concello de Vimianzo
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D. …, alcalde-presidente do concello de Zas

MANIFESTAN
O escenario socioeconómico que se presenta en Galicia, en España e na maioría dos países da nosa
contorna a partir da primeira década do século XXI, fai por completo necesario intensificar os
esforzos das administracións para adaptarse ao novo escenario. Os actuais escenarios
orzamentarios, pero tamén os económicos, son por completo diferentes dos que existiron non
soamente nos últimos anos, senón probablemente nas últimas décadas. A baixada dos ingresos
derivados da redución da actividade económica, as esixencias do servizo da débeda pública, e a
demanda de servizos públicos de calidade preséntannos ante escenarios descoñecidos. Máis ca
nunca, desde as administracións públicas debe facerse un esforzo na dirección da eficiencia, da
calidade e da sustentabilidade da xestión pública.
No ámbito da administración local, o papel das deputacións provinciais revélase por completo
necesario para axudar os concellos –especialmente os pequenos municipios- a adaptarse a estes
novos escenarios, para manter as actividades e os servizos públicos municipais e posibilitar que os
ámbitos locais sexan atractivos para o desenvolvemento económico e a creación de emprego. Este
acompañamento institucional da deputación cos municipios faise desde unha profunda implicación
e converxencia de competencias e intereses. Para unha deputación provincial ningún problema local
lle é alleo.
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É amplamente coñecido o feito de que a xestión conxunta de proxectos, actividades e servizos
públicos comporta reducións efectivas nos custos (por economía de escala e distribución de custos
fixos), pola mellora operativa dos propios servizos (reordenación en ámbito territorial superior), así
coma polo acceso a mellores condicións de execución ou contratación. Resulta claro que a
cooperación intermunicipal é un dos factores estratéxicos máis potentes para avanzar na eficiencia,
calidade e sustentabilidade da actividade pública local e, en particular, dos servizos públicos.
Existen diversos sistemas de cooperación intermunicipal, desde os máis formalizados como son os
consorcios ou mancomunidades, ata algúns menos formalizados como acordos ou prestacións de
servizos puntuais. Os modelos máis formalizados teñen a vantaxe da estabilidade territorial e
temporal, mentres que posúen a desvantaxe de representar novas entidades locais co que significa
no tocante a rixidez na xestión e posible demanda de novos recursos para o seu operativo. No outro
extremo, os modelos menos formalizados non teñen estabilidade temporal nin por tanto proxección
estratéxica, pero tampouco significan a creación de novas entidades locais nin esixen en calquera
caso novos recursos humanos nin materiais.
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MODELO DE COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS DE SERVIZOS E OU
PROXECTOS CONSORCIADOS
Entre ambos os dous puntos, a Deputación Provincial da Coruña propón como unha vía intermedia
o desenvolvemento de comunidades intermunicipais de proxectos, actividades e mesmo servizos
públicos consorciados. Unha decisión que está acorde plenamente co Acordo da Comisión Nacional
de Administración Local do 25 de xaneiro de 2012 no que se adoptan medidas extraordinarias e
compromisos en materia de reordenación e racionalización do sector público local. Estas
comunidades intermunicipais estarán constituídas por un número reducido de municipios e
poboación que articulan un espazo estable de cooperación intermunicipal sobre a base dun convenio
marco, do que se desprenden os convenios específicos para cada actividade ou servizos municipais
consorciados que sexan acordados.
A Deputación participará activamente na vida desas comunidades intermunicipais mediante a súa
participación nos convenios marco e específicos, cunha especial dedicación de medios humanos e
técnicos para o asesoramento e eventual desenvolvemento ou mesmo xestión dos servizos que lle
fosen requiridos pola comunidade intermunicipal.
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A comunidade intermunicipal terá un nome como identificador territorial. A sede e cargos –en
ningún caso retribuídos- serán rotatorios entre os concellos integrantes. Non terá personalidade
xurídica , nin persoal, nin medios materiais propios nin adscritos. Trátase dun espazo virtual de
cooperación intermunicipal estable e indefinido no tempo, fomentado e apoiado pola Deputación
provincial.
ESQUEMA DE OPERATIVO PARA PROXECTOS, ACTIVIDADES CONXUNTAS E
SERVIZOS CONSORCIADOS
Á hora de incorporar os proxectos, servizos ou a realización de determinadas actividades conxuntas, e para
cada proxecto conxunto, a Deputación realizará un estudo xurídico, económico e técnico previo para definir
e tratar baixo que modalidade e en que condicións económicas pode realizarse do modo máis eficiente e
sostible o servizo de que se trate, incluíndo tanto os custos da actividade ou servizo, así como as necesidades
do seu financiamento, de maneira que se garantan os principios de eficiencia, calidade e sustentabilidade
económica servizo a servizo. Unha vez aprobado este modelo específico para cada servizo de cooperación
polos municipios, pasará a implantarse no territorio dos concellos que integran a comunidade intermunicipal.

Sen ánimo excluínte, os servizos que poderían someterse á cooperación ou consorciarse dentro da
comunidade intermunicipal serán: fomento de actividades económicas, fomento do turismo,
servizos educativos, actividades recreativas e culturais, actividades deportivas, abastecemento e
depuración de augas residuais, recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, conservación de
vías e espazos públicos, servizos técnico-urbanísticos, servizos técnico-administrativos.
Nesta situación, os municipios limítrofes da Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, Dumbría,
Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Ponteceso, Vimianzo e Zas, conscientes da necesidade de
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profundar nos espazos de cooperación intermunicipal sen que iso signifique maiores gastos nin
compromisos económicos, e na necesidade de garantir a eficiencia, calidade e sustentabilidade das
accións que se poden desenvolver desde o ámbito local para promover os valores da arte rupestre
deste territorio.

ACORDAN
No ámbito das súas competencias, a sinatura do presente convenio de cooperación para
implementar e xestionar conxuntamente o proxecto de promoción e posta en valor do Parque
arqueolóxico do megalitismo na Costa da Morte, de acordo coas seguintes BASES:
Primeira.- Definición.
1. Os concellos da Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, Dumbría, Laxe, Malpica de
Bergantiños, Mazaricos, Ponteceso, Vimianzo e Zas, xuntamente coa Deputación Provincial da
Coruña, de conformidade coas potestades conferidas ás corporacións locais na Lei 7/85 de bases de
réxime local e na Lei 5/97 de Administración local de Galicia, regulan mediante o presente
convenio unha comunidade intermunicipal que permita a xestión conxunta do proxecto Parque
arqueolóxico do megalitismo na Costa da Morte, cos fins de competencia municipal que se
expresan na base terceira.
2. O presente convenio formúlase como unha técnica de cooperación, consonte ao previsto nos
artigos 143 a 145 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, consonte
ao disposto nos artigos 109.1, e 114-117 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de
Galicia. Dado que se trata dun convenio interadministrativo, ao mesmo resúltanlle plenamente de
aplicación as disposicións contidas no capítulo VI do Título preliminar da Lei 40/2015, do réxime
xurídico do sector público.
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3. A comunidade intermunicipal é un espazo virtual de cooperación municipal para permitir a xestión
compartida do proxecto referido no apartado 1. En ningún caso a comunidade intermunicipal terá a
consideración de persoa xurídica propia e independente das entidades locais que a integran, nin disporá de
orzamento, nin de medios persoais ou materiais propios ou adscritos.

Segunda.- Natureza e interpretación.
1. O presente convenio, formalizado co carácter dunha relación xurídica convencional de carácter
administrativo, crea un espazo virtual de cooperación intermunicipal estable, que se establece entre
os concellos limítrofes da Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, Dumbría, Laxe, Malpica de
Bergantiños, Mazaricos, Ponteceso, Vimianzo e Zas, coa participación da Deputación Provincial da
Coruña.
2. A natureza deste acordo, tal como está expresada no apartado anterior, en ningún caso supón a
creación dunha persoa xurídica nova nin diferenciada das entidades asinantes ou das que se adhiran
nun futuro.
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3. A interpretación das dúbidas que puidesen xurdir na aplicación do presente convenio marco
correspóndenlle ao Consello de dirección, despois dos informes emitidos polos funcionarios das
corporacións locais que se designen en cada caso, en razón da natureza do asunto e da competencia
funcional.
Terceira.- Obxecto, fins, principios e coordinación.
1. As presentes bases teñen por obxecto establecer as condicións que permitan agrupar os medios persoais e
materiais e recursos económicos das corporacións locais participantes co fin de promover e xestionar de
forma conxunta o proxecto de promoción e posta en valor do patrimonio megalítico existente na Costa da
Morte, no marco das competencias propias que lles corresponden en materia de promoción económica,
desenvolvemento territorial e turismo.

2. As actuacións concretas que se van levar a cabo, de conformidade co procedemento regulado na
base sétima, o correspondente estudo xurídico, económico e técnico con proposta de forma máis
adecuada de xestión das actividades que se han desenvolver (Memoria e Plan de actuación), serán
aprobados polo Consello de dirección que se regula na Base oitava, a partir do momento no que
sexan ratificados polas corporacións interesadas, segundo o procedemento previsto na base sétima,
serán xestionados conxuntamente nas condicións que se establezan.
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3. As actuacións xestionadas conxuntamente rexeranse polos principios de austeridade, economía,
calidade, eficacia, eficiencia e sustentabilidade, empregándose para a súa prestación os medios
humanos e materiais dos concellos e, no seu caso, da Deputación provincial. Debidamente
xustificada a insuficiencia de medios destas administracións, procederase a súa contratación
consonte ao previsto na lexislación reguladora de contratos do sector público.
4. Sendo un dos fins deste convenio marco a eficiencia no desenvolvemento deste proxecto,
procurarase a coordinación das actuacións dos concellos e da Deputación coa Administración xeral
do Estado, coa Comunidade Autónoma de Galicia e outras entidades públicas dependentes destas,
evitando en todo momento a duplicidade de actuacións no mesmo ámbito funcional.
Cuarta.- Ámbito territorial e funcional da xestión conxunta do proxecto.
1. A xestión conxunta deste proxecto desenvolverá as súas actuacións no ámbito territorial dos
termos municipais dos concellos da Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, Dumbría, Laxe,
Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Ponteceso, Vimianzo e Zas .
2. As actuacións para o desenvolvemento do proxecto poderán afectar ás materias de competencia
municipal como fomento de actividades económicas, fomento do turismo, servizos educativos,
actividades recreativas e culturais, actividades deportivas, abastecemento, rede de sumidoiros e
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depuración de aguas residuais, recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, conservación de
vías e espazos públicos, servizos técnico-urbanísticos, servizos técnico-administrativos.
3. De igual xeito, tamén poderá acordarse a realización de actividades conxuntas relativas á paisaxe e medio
ambiente, a conservación, defensa e posta en valor do patrimonio cultural, normalización lingüística e outras
que se consideren de interese público local e necesarias para o axeitado desenvolvemento do proxecto.

Quinta.- Lugar de reunións e arquivo da documentación administrativa.
1. As reunións e demais xestións a realizar polo Consello de dirección terán lugar na sede da
Corporación municipal que en cada momento ostente a Presidencia.
2. Sen prexuízo do anterior, toda a documentación administrativa da xestión e acordos que se
adopten será custodiada na Deputación Provincial baixo a responsabilidade do servizo de
Promoción económica, turismo e emprego.
Sexta.- Duración.
1. Ao abeiro do disposto no artigo 49.h.1º da Lei do réxime xurídico do sector público, este
convenio terá unha vixencia de catro anos, prorrogables expresamente por un máximo de catro anos
adicionais. Xa que logo, as entidades asinantes comprométense a manter a súa participación e a súa
vinculación a estas bases, con pleno cumprimento dos seus dereitos e obrigas, por un prazo mínimo
de catro anos, a non ser que puidera acordarse unha resolución anticipada do convenio por
finalización do seu obxecto e finalidade antes de que teña transcorrido o dito prazo.

CVD: FlsMz1sadlVNgvWfsFEU
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

2. No caso de que algunha das partes instase á súa resolución anticipada, o membro que desexe
separarse, deberá manifestar a dita vontade, mediante acordo adoptado para o efecto, cun prazo de
antelación dun ano á data na que esta se pretenda facer efectiva. En tal caso, procederase a
constituír a comisión liquidadora á que se fai referencia na base décimo novena.
Sétima.- Procedemento para a xestión conxunta do proxecto.
1. Para a xestión conxunta do proxecto deberá tramitarse un expediente para redactar unha Memoria e Plan de
actuación que deberá contar, entre outros, cos seguintes apartados:

 Antecedentes, medios persoais e materiais necesarios adscritos, ingresos e gastos
orzamentarios.
 Delimitación e alcance das prestacións a realizar concretadas nun Plan director do
proxecto.
 Estudo económico-financeiro, no que se fixen os custos unitarios das prestacións a
realizar en cada un dos concellos e forma de financialas (recursos xerais, taxas,
prezos públicos, prezos privados, transferencias dos concellos e subvencións). No
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seu caso, este apartado incluirá un borrador de ordenanza de taxas ou prezos
públicos. En todo caso, cada concello deberá garantir o financiamento da totalidade
do custo que lle sexa atribuído.
 Estudo técnico-organizativo interno, coa descrición de tarefas a realizar polo persoal
e, no seu caso, funcionamento operativo das instalacións.
 Proposta sobre a forma de xestión de cada unha das accións, contratos de obras,
servizos ou subministracións, mesmo coa posibilidade de delegar a xestión na
Deputación Provincial da Coruña.
 Formas de seguimento e participación dos concellos na xestión conxunta.
2. De igual xeito, tamén será un requisito previo para a xestión compartida dalgún servizo, a
aprobación da Memoria e Programa de actuación, así como, no seu caso, ordenanzas reguladoras de
taxas ou de prezos públicos (no caso de realización de prestacións individualizadas co carácter de
servizo público), que deberán tramitarse consonte ao seguinte procedemento:
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Aprobación inicial da Memoria e Programa de actuación por cada un dos concellos, así
coma, no seu caso, regulamento do servizo, ordenanzas fiscais ou reguladora de
prezos públicos.
Exposición ao público por prazo de trinta días, para o efecto de que as persoas
interesadas poidan presentar reclamacións ou suxestións.
Aprobación definitiva por cada concello, coa forma de xestión que se teña determinado,
e aprobación definitiva, no seu caso, da ordenanza fiscal ou de prezos públicos,
consonte ao disposto na Lei 7/85 e no Texto refundido da Lei reguladora das
Facendas locais.
3. Finalmente, no caso de que se teña proposto a xestión das actuacións que vai a desenvolver a
Deputación, deberán adoptar cada un dos concellos o acordo de delegación e a posterior aceptación
da Corporación provincial, coa maioría esixida polo artigo 47.2 h) da Lei 7/85, de bases de réxime
local. Neste suposto, á delegación da xestión das actividades ten que engadirse a relativa a xestión e
recadación da taxa ou prezo público correspondente, de acordo coas bases aprobadas pola
Deputación para esta finalidade.
Oitava.- Órgano de impulso, dirección e seguimento.
1. A xestión compartida do proxecto estará impulsada e dirixida por un órgano colexiado que se
denominará Consello de dirección e que realizará as funcións de comisión de seguimento deste
convenio e dos acordos que se adopten no seu desenvolvemento.
2. Dito órgano estará formado por representantes de todas as entidades partícipes, de acordo coa
seguinte distribución:
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a) Dous representantes de cada unha das corporacións partícipes, sendo un deles a Alcaldía ou
concelleira/o no que delegue.
b) Dous representantes da Deputación Provincial da Coruña.
Sen prexuízo desta composición, a presidencia poderá dispor que asistan ás sesións, con voz pero
sen voto, os técnicos ou persoal especializado que conveña nalgún asunto determinado.
3. A presidencia do órgano recaerá na persoa titular da Alcaldía que corresponda, segundo un
procedemento rotatorio de carácter anual, partíndose inicialmente do concello de menor poboación
dos partícipes.
4. O cargo de representante non será retribuído, sen prexuízo das axudas de custo e remuneracións
por asistencia ás sesións que poida acordar a corporación respectiva.
5. O órgano estará asistido por un funcionario pertencente ao servizo de Promoción económica, turismo e
emprego da Deputación, coas funcións da base décimo cuarta.

Novena.- Atribucións do Consello de dirección.
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O Consello de dirección, co carácter regulado na base anterior, terá as seguintes atribucións:
 Nomear a presidencia que corresponda segundo o procedemento de rotación anual
anteriormente previsto.
 O impulso político e a dirección da comunidade intermunicipal para a xestión do proxecto.
 Aprobar inicialmente e proporlles ás corporacións partícipes a modificación do presente
convenio e a proposta inicial da Memoria, Programa de actuación e acordos específicos
para a xestión compartida, que serán definitivamente aprobados polas corporacións
partícipes.
 Fixar as bases de execución e seguimento dos programas de actuación das actividades
conxuntas, velando pola eficiencia dos servizos, a súa calidade e sustentabilidade.
 Supervisar a calidade e cumprimento de contratos de obras, concesión de servizos, servizos,
subministracións e de calquera outra índole que poidan realizarse no desenvolvemento do
proxecto.
 Aprobar a incorporación ou separación de novas entidades e aprobar as bases que teñan que
rexer esta incorporación ou separación.
 Acordar a resolución do presente convenio.
 Calquera outras relativas ao exercicio das súas funcións que non estean atribuídas a outros
órganos.
Décima.- Distribución de votos e adopción de acordos.
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1. Os acordos do Consello de dirección adoptaranse por maioría absoluta de votos dos membros
presentes.
2. Non obstante, calquera modificación do convenio requirirá o consentimento unánime de todos os
membros.
Décimo primeira.- Réxime de sesións.
1. O Consello de dirección celebrará sesión ordinaria, como mínimo cada tres meses, e
extraordinaria cando así o dispoña a presidencia ou o solicite polo menos a terceira parte dos seus
membros que, a súa vez, representen a terceira parte dos votos.
2. En tal caso, recibida a solicitude, a presidencia deberá convocar a sesión solicitada dentro dos 15
días hábiles seguintes ao de presentación da solicitude.
3. Para a válida constitución, a sesión deberá contar coa asistencia de, polo menos, un terzo do
número dos seus membros e que entre os presentes se conte cun terzo do número total de votos.
Décimo segunda.- Atribucións da presidencia.
Corresponde á presidencia exercer as seguintes atribucións:
a) Convocar, presidir e dirixir as sesións da Consello de dirección e calquera outro órgano
de carácter colexiado que puidera crearse ao abeiro do presente convenio.
b) Representar ás entidades partícipes en relación coa xestión do proxecto.
c) Velar polo cumprimento do convenio, dos programas de actuación e xestión conxunta e
dos acordos adoptados polo Consello de dirección.
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Décimo terceira.- Disposicións xerais.
1. Para o réxime de sesións e acordos, en todo o non previsto especificamente nas presentes bases,
resultará de aplicación o disposto na lexislación de réxime local.
2. Subsidiariamente aplicarase a Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo
común das administracións públicas, así como o resto das disposicións legais do ordenamento
administrativo.
Décimo cuarta.- Funcións administrativas de apoio e asesoramento xurídico e económico.
As funcións de apoio administrativo, asesoramento xurídico e económico serán prestadas por
persoal funcionario da Deputación Provincial da Coruña.
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Décimo quinta.- Recursos humanos e materiais.
1. Os cometidos e traballos das accións conxuntas poderán ser realizados, de acordo co Plan de
actuación, polo persoal das entidades e administracións participantes ou mediante as fórmulas de
cooperación que en cada caso se acorden, nos termos previstos no ordenamento xurídico
administrativo, mesmo mediante a delegación de funcións na Deputación Provincial da Coruña.
2. Para a xestión conxunta utilizaranse exclusivamente medios persoais e materiais dos que
dispoñan as corporacións locais partícipes.
Décimo sexta.- A separación dalgún membro.
1. Recibido o acordo plenario no que se manifesta a vontade de separarse deste convenio ou dos
acordos específicos que se adopten no seu marco, designarase unha Comisión liquidadora que,
atendendo ao efecto xurídico e económico que se produza nos contratos, convenios e demais
acordos, presentará unha proposta ao Consello de dirección na que se fixen as condicións e efectos
da separación unilateral.
2. Tamén procederá a separación, con carácter forzoso, de calquera dos partícipes, por
incumprimento grave da lexislación vixente que afecte ás accións que se desenvolven
conxuntamente, cando así o estime o Consello de dirección, previo expediente tramitado para o
efecto e con requirimento á corporación interesada para que asuma o compromiso incumprido no
prazo establecido para o efecto, coa advertencia de que de non atendelo procederase á súa
suspensión provisional como partícipe, como paso previo a súa separación definitiva.
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Décimo sétima.- Modificación e resolución.
1. A modificación das presentes bases requirirá o acordo inicial do Consello de dirección e,
posteriormente, a súa aprobación por cada unha das entidades partícipes, mediante acordo adoptado
polo órgano competente.
2. Co mesmo procedemento, este convenio poderá resolverse polas seguintes causas:
a) Por imposibilidade de cumprimento dos fins establecidos.
b) Por disposición legal ou por aparecer circunstancias contrarias ao interese público.
c) Cando así o acorde o Consello de dirección, pola maioría das tres cuartas partes dos seus
membros.
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3. O acordo de resolución determinará a forma na que se teña que proceder para o cesamento das
actividades conxuntas, previa constitución dunha comisión liquidadora que proporá os efectos
xurídicos e económicos para cada entidade.
Décimo oitava.- Entrada en vigor e aplicación.
1.Unha vez tomados os acordos correspondentes polos concellos interesados e a sinatura deste convenio , no
prazo de quince días constituirase o Consello de dirección regulado na base oitava.
2. O Consello de dirección, unha vez constituído, designará aos técnicos responsables da elaboración do Plan
de actuación, para a súa tramitación, aprobación e aplicación consonte ao disposto no presente convenio.
*************************

Asinado dixitalmente o Alcalde do Concello de Bergantiños, Eduardo José Parga Veiga, na data que
figura ao marxe.”
Sometido o asunto a votación sen debate, apróbase a Proposta de Alcaldía anteriormente transcrita
co seguinte resultado:
Votos a favor: 12
7 PP
1 Grupo Mixto ( Sergio M. García Villar)
4 AIM

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

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

3.- ACORDO INSTITUCIONAL PARA INICIAR O PROCESO DE ADHESIÓN Á
REVERVA DA BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO.
Pola secretaria do Concello dase conta de que en sesión de 25.05.2018 a Comisión Informativa de
Asuntos Xerais dictaminou favorablemente a proposta de Alcaldía que a continuación se transcribe:
“ PROPOSTA DE ACORDO
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ACORDO INSTITUCIONAL PARA INICIAR O PROCESO DE ADHESIÓN Á RESERVA
DE BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO
Na última década, a UNESCO ten centrado a súa atención no medio ambiente e o desenvolvemento.
O programa MAB (People and the Biosphere) é o exemplo máis claro deste traballo. Os principais
instrumentos de acción do programa MAB son as Reservas de Biosfera. A figura de Reserva da
Biosfera outórgase a territorios que están comprometidos en compaxinar a conservación ambiental
co desenvolvemento socioeconómico sostible.
As Reservas de Biosfera son territorios preocupados por innovar e amosar que é posible compaxinar
a mellora ambiental e o desenvolvemento sostible.
As Reservas de Biosfera son declaradas pola UNESCO no marco do Programa MAB. Na
actualidade existen 669 Reservas de Biosfera en todo o mundo, contando España con 48 delas.
A Declaración definitiva da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo pola
UNESCO, tivo lugar na XXV Reunión do Consello Internacional de Coordinación do Programa
MAB, celebrada en París o día 28 de maio de 2013. Esta declaración é froito dos traballos levados a
cabo polos concellos e a sociedade civil, e os compromisos acadados en prol do desenvolvemento
sostible.
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A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, na actualidade, abrangue un total de
113.970 ha, que representa o 14,33% da superficie da provincia de A Coruña, e comprende ós
concellos de Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, Culleredo,
Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada e Sobrado.
A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo quere poñer en valor, non só os seus
valores ambientais, senón tamén os culturais, etnográficos e históricos, que foron motor de
desenvolvemento deste territorio desde fai moitos anos.
A Misión da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas pivota en: promover a mellora da calidade de
vida e o reforzo dos sectores produtivos mediante a súa integración cos obxectivos e principios de
mellora ambiental e sostibilidade; garantir un desenvolvemento sostible do espazo rural; impulsar
modelos de produción e consumo máis sostibles, que permitan a contribuír á mitigación do cambio
climático reducindo as emisións de CO2; asegurar a recuperación, conservación e protección dos
valores ambientais e culturais do territorio, así como fomentar o aproveitamento sostible dos
recursos naturais; contribuír a enfrontar os grandes retos do século XXI baixo o prisma da
investigación, a aprendizaxe, a cooperación, a innovación e a cohesión social, promovendo deste
modo un crecemento participativo, sostible e integrador do seu territorio.
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Desde a declaración da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo tense avanzado
na xeración de emprego no medio rural, a través de diferentes programas postos en marcha, que
teñen permitido que a sociedade en xeral considere o rural como un espazo de oportunidades para o
emprego.
A sinalización conxunta do territorio e a difusión dos valores ambientais e culturais da Reserva de
Biosfera, teñen permitido mellorar a imaxe do territorio e aproximar esta á cidadanía. Ademais
estase a poñer en marcha un programa de educación ambiental en todos os concellos que a
conforman, para que desde os colexios e escolas se coñeza mellor o territorio e os seus valores.
Por outro lado, estase traballando no lanzamento dunha Marca de Calidade para os produtos
agroalimentarios da Reserva de Biosfera que contribúan a poñer en valor as producións locais e
variedades tradicionais, así como os mercados de cercanía, o que debera permitir aos nosos
produtores locais mellorar a comercialización dos seus produtos.
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Tense iniciado tamén o proceso para á adhesión ao Clube de Produto Turístico Reservas de Biosfera
Españolas, que permitirán a difusión deste territorio dentro dos destinos de Ecoturismo de España,
ao mesmo nivel que os Parques Nacionais.
Considerando que o Concello de Malpica de Bergantiños conta cos requisitos necesarios para a súa
inclusión na Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, e cumpre coas funcións e
criterios que toda Reserva de Biosfera debe cumprir, ao tratarse dun territorio terrestre cunhas
condicións naturais extraordinarias, en onde reside unha poboación concienciada co medio
ambiente e o desenvolvemento dentro do marco da sostibilidade, cunhas porducións e
aproveitamentos do mar de calidade, cunha cultura tradicional compartida co territorio declarado
Reserva de Biosfera que serve de modelo para o desenvolvemento de investigacións así como
ámbito para o desenvolvemento de prácticas de ensinanza-aprendizaxe. Hai que facer unha mención
especial aos espazos de interese ambiental, incluídos na Rede Natura 2000, como a ZEC e a ZEPA
Costa da Morte.A superficie comprendida por estes espazos é de 1.361,15 ha, o 22,09% da
superficie total do concello.
En virtude dos fundamentos expostos anteriormente, sométese a dictame da Comisión Informativa
de Asuntos Xerais a adopción do seguinte ACORDO INSTITUCIONAL:
PRIMEIRA.- Desde o Concello de Malpica de Bergantiños recoñecemos a relevancia da adhesión
deste municipio á Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, así como as
oportunidades que se presentan para situar a este territorio no mapa mundial; dar prestixio ao
territorio, ás súas empresas e aos seus produtos; ampliar os mercados para os produtos, a través das
marcas de calidade; recuperar as actividades económicas tradicionais; incentivar e fortalecer as
iniciativas ligadas ao turismo sostible; xerar oportunidades de emprego ligadas ao aproveitamento
dos recursos locais; acadar apoio internacional, estatal e rexional para iniciativas e proxectos
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ligados ao desenvolvemento sostible e a mellora ambiental, así como impulsar a mellora ambiental
e a información sobre os recursos naturais.
SEGUNDA.- Acordamos iniciar os trámites de adhesión á Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas
e encomendamos á Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos o proceso de
formulación de ampliación da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo para a
avaliación da inclusión do noso termo municipal, coordinadamente con este Concello.
TERCEIRA.- Daremos traslado do presente acordo a cantas entidades e institucións se consideren
oportunas para a súa adhesión e traballo colaborativo no obxectivo de incluír este territorio nas
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo como Reserva Mundial da Biosfera, establecendo a
participación pública e a colaboración da cidadanía como eixos vertebradores da proposta de
ampliación do ámbito territorial da Reserva de Biosfera.”
Sometido o asunto a votación sen debate, apróbase a Proposta de Alcaldía anteriormente transcrita
co seguinte resultado:
Votos a favor: 13
7 PP.
2 Grupo Mixto
4 AIM

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

CVD: FlsMz1sadlVNgvWfsFEU
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Abstencións: 0
0 PP
0 Grupo Mixto
0 AIM

4º.- ACORDO DE NON DISPOÑIBILIDADE DE CRÉDITOS EN APL.ICACIÓN DO
PREVISTO NO ARTIGO 25 DA LOEPFS.
Pola secretaria dase conta de que en sesión de 25.05.2018 a Comisión Especial de Contas
dictaminou favorablemente a Proposta de Alcaldía que a continuación se transcribe:
“PROPOSTA PARA DITAME DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS
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En data 16 de maio de 2016 aprobouse liquidación do exercicio 2015 que amosou un
incumprimento da regra de gasto e motivou a necesidade de tramitar un Plan Económico-Financeiro
(PEF) o cal foi aprobado polo pleno na sesión celebrada o 16 de xuño de 2016. O obxectivo dese
PEF foi permitir que ao longo dos anos 2016 e 2017 se lograse o cumprimento da regra de gasto
ademais dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira regulados na Lei
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira
(LOEPSF).
Liquidado o orzamento do exercicio 2017 emitiuse pola interventora municipal en data 8 de maio
de 2018 un informe sobre o cumprimento dos obxectivos do devandito PEF. Neste informe púxose
de manifesto que o obxectivo de estabilidade orzamentaria foi cumprido con creces pero non así o
da regra de gasto. En consecuencia conclúese que, “considerando que a 31/12/2017, data prevista
de finalización do plan, os datos da liquidación do exercicio 2017 mostran o cumprimento do
obxectivo de estabilidade orzamentaria, regra de gasto e límite de débeda e así mesmo o período
medio de pagamento é inferior a 30 días, non resulta necesaria a elaboración dun novo plan
económico-financeiro ao non estar no ámbito de aplicación do artigo 21 LOEPSF. Non obstante, ao
incumprirse o obxectivo de regra de gasto fixado no PEF, deben adoptarse as medidas do artigo 25
LOEPSF, concretamente a declaración de non dispoñibilidade de créditos por importe de 32.792,98
€.”
Tendo en conta o devandito informe de intervención, esta alcaldía considerou procedente a
adopción da medida establecida no artigo 25.1.a) da LOEPSF e por este motivo en data 14 de maio
de 2018 ditou providencia para iniciar os trámites necesarios a fin de acordar a declaración de non
dispoñibilidade de créditos polo importe antes indicado.
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En data 14 de maio de 2018 a interventora municipal emite informe favorable á tramitación do
expediente.
En consecuencia, esta alcaldía propón que se someta a ditame da Comisión Especial de Contas a
proposta para aprobación polo pleno da corporación que se indica a continuación:
Primeiro.- Adoptar a medida establecida no apartado 1.a) do artigo 25 da Lei Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira consistente na declaración
de non dispoñibilidade de créditos por importe de 32.792,98 euros.
Segundo.- Como consecuencia do anterior decláranse non dispoñibles os seguintes créditos
procedéndose a reter os mesmos para a súa non utilización:

Aplicación
Descrición
Importe (€)
orzamentaria
323.63201 Funcionamento de centros docentes de ensinanza infantil e
8.000,00
primaria. Edificios e outras construcións
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica
342.63203
Código
de Verificación
Dixital (CVD)
especificado
á marxe. de reposición
Instalacións
deportivas.
Investimentos
20.000,00
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
920.62300 Administración xeral. Maquinaria, instalacións e ferramentas

4.492,98

TOTAL

32.492,98

deste Organismo co

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

Terceiro.- Remitir o presente acordo á comunidade autónoma por ostentar a tutela financeira do
concello (Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos), así como á
intervención municipal para a súa oportuna contabilización”.
Iniciado o debate o señor Sergio García di que vai a votar en contra porque entende que se poden
reducir gastos noutras partidas.
O señor Alcalde indica que cando se fala de instalaciónes de deportes que se vai a quitar da piscina
pero que a concellería de Deportes non se verá mermada por ese feito.
Rematado o debate, sométese a votación, aprobándose a Proposta da Alcaldía anteriormente
transcrita co seguinte resultado:
Votación:
Votos a favor: 7
7 PP.
0 Grupo Mixto
0 AIM
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Votos en contra: 1
0 PP
1 Grupo Mixto ( Sergio M. García Villar)
0 AIM

Abstencións: 5
0 PP
1 Grupo Mixto ( Mª del Mar Ordóñez Varela)
4 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.
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Fase de control aos órganos de goberno:
1. Dación de conta de resolucións de Alcaldía dende a nº 168/2018 á 261/2018
correspondentes ao ano 2018.
Pola secretaria dáse conta das resolucións da Alcaldía ditadas dende o número 168/2018 á
261/201, resolucións postas a disposición dos membros da Corporación con motivo da
convocatoria.
2. Dación de conta da seguinte información da Intervención do Concello.
2.1 Información relativa aos acordos contrarios aos reparos emitidos pola Intervención
municipal no exercicio 2017 e remitida ao Tribunal de Contas en data de 11/04/2018 ( expte
número 2018/X998/000179).
Dase conta do informe de intervención remtido coa convocatoria da sesión plenaria que a
continuación se transcribe:
“ANA-MARÍA IGLESIAS GATO, INTERVENTORA DO CONCELLO DE MALPICA DE
BERGANTIÑOS
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INFORMO
Primeiro.- Durante o exercicio 2017 foron emitidos os seguintes informes de reparo respecto aos
cales foron adoptadas as correspondentes resolucións ou acordos de levantamento dos mesmos
abaixo indicadas. Aqueles reparos de carácter suspensivo e os non suspensivos que teñan relevancia
remitíronse ao Tribunal de Cuentas a través da correspondente plataforma telemática en data 11 de
abril de 2018 en cumprimento do establecido no apartado terceiro do artigo 218 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo:
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DATA DO
INFORME

30/01/2017

Nº
RESOLUCIÓN/
DATA DE
ACORDO

ÓRGANO

31

Alcaldía

Nómina mes de
xaneiro

Alcaldía

ASUNTO

IMPORTE

APLICACIÓN

MOTIVO

28.261,44

920.16008

Prima asistencia
sanitaria
funcionarios
integrados xaneiro.
Superación límites
contratación menor

Con efectos
suspensivos

Contrato de obras
PAS 2015 –
Infraestruturas en
Sorrío

59.396,26

1532.61900

Insuficiente
acreditación da
dispoñibilidade dos
terreos

Con efectos
suspensivos

Alcaldía

Contrato de obras
PAS 2015 –
Infraestruturas en
Cancela de Areas

33.111,65

1532.61900

Insuficiente
acreditación da
dispoñibilidade dos
terreos

Con efectos
suspensivos

Alcaldía

Contrato de obras
PAS 2015 –
Infraestruturas en
Rúa Mouróns,
Rúa Piñeiro e
Alto de MensMalpica

43.235,53

1532.61900

Insuficiente
acreditación da
dispoñibilidade dos
terreos

Con efectos
suspensivos

Alcaldía

Facturas tracto
sucesivo xaneiro
2017

12.493,71

Varias

Superación límites
temporais á
contratación menor

Con efectos
suspensivos

Alcaldía

Facturas
providencia de
Alcaldía
08/02/2017

25.539,81

231.22799

Superación límites
temporais á
contratación menor

Con efectos
suspensivos

Alcaldía

Xustificación
subvencións ás
entidades
deportivas

4.800

340.48000

Deficiencias na
xustificación das
subvencións por
determinadas
entidades

Con efectos
suspensivos.

Alcaldía

Nómina do mes
de febreiro

2.204,17

varias

Superación do
límite de horas
extraordinarias
regulado no art. 35
ET

Sen efectos
suspensivos

Alcaldía

Facturas tracto
sucesivo febreiro
2017

12.493,71

Varias

Superación límites
temporais á
contratación menor

Con efectos
suspensivos

(€)

30/01/2017

01/02/2017

72
22/02/2017

07/02/2017

74
22/02/2017

08/02/2017

75
22/02/2017

09/02/2017

47
09/02/2017

10/02/2017

49
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13/02/2017

16/02/2017

123
23/03/2017

22/02/2017

78
23/02/2017

06/02/2017

94
07/03/2017

RESULTADO
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DATA DO
INFORME

23/03/2017

Nº
RESOLUCIÓN/
DATA DE
ACORDO

ÓRGANO

128

Alcaldía

Facturas
providencia de
Alcaldía
10/03/2017

Alcaldía

Facturas
providencia de
Alcaldía
10/03/2017

129
28/03/2017

29/03/2017

133

IMPORTE

APLICACIÓN

MOTIVO

22.207,34

231.22799

Superación límites
temporais á
contratación menor

Sen efectos
suspensivos

25.893,53

231.22799

Superación límites
temporais á
contratación menor

Sen efectos
suspensivos

605,00

338.20300

Subvención
nominativa en
especie non
contemplada nos
orzamentos

Con efectos
suspensivos

328,23

340.15100

Superación do
límite de horas
extraordinarias
regulado no art. 35
ET

Sen efectos
suspensivos

Alcaldía

Nómina do mes
de marzo

Alcaldía

Facturas
providencia de
alcaldía
03/04/2017

2.754,58

Varias

servizos de
mantemento en
instalacións que
non son de
municipais ou de
alumeado en festas
ou celebracións
que non organiza o
concello

Con efectos
suspensivos

Alcaldía

Facturas tracto
sucesivo marzo
2017

12.830,29

Varias

Superación límites
temporais á
contratación menor

Con efectos
suspensivos

Alcaldía

Facturas
providencia de
alcaldía
06/04/2017

385,00

Varias

Servizos en festas
ou celebracións
que non organiza o
concello

Con efectos
suspensivos

Alcaldía

Nómina mes de
abril

920.16008

Prima asistencia
sanitaria
funcionarios
integrados abril.
Superación límites
contratación menor

Sen efectos
suspensivos

30/03/2017

04/04/2017

138
04/04/2017

07/04/2017

143
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07/04/2017
10/04/2016

148
11/04/2017

27/04/2017

171

RESULTADO

(€)

27/03/2017

13/03/2017

ASUNTO

1.308,40

27/04/2017
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DATA DO
INFORME

03/05/2017

Nº
RESOLUCIÓN/
DATA DE
ACORDO

ÓRGANO

184

Alcaldía

194

213

223

MOTIVO

RESULTADO

Facturas
providencia de
Alcaldía
24/04/2017

24.947,24

231.22799

Superación límites
temporais á
contratación menor

Sen efectos
suspensivos

591,84

varias

Subvención
nominativa en
especie non
contemplada nos
orzamentos

Con efectos
suspensivos

Varias

Superación límites
temporais á
contratación menor

Con efectos
suspensivos

Facturas tracto
sucesivo abril
2017

12.493,71

Alcaldía

Facturas
providencia de
Alcaldía
11/05/2017

726,00

338.22799

Subvención
nominativa en
especie non
contemplada nos
orzamentos

Con efectos
suspensivos

Alcaldía

Nómina mes de
maio

1.831,76

920.16008

Sen efectos
suspensivos

1.194,37

330.15100

-Prima asistencia
sanitaria
funcionarios
integrados abril.
Superación límites
contratación
menor.

25/05/2017

30/05/2017

APLICACIÓN

Alcaldía

10/05/2017
23/05/2017

IMPORTE
(€)

05/05/2017

10/05/2017

ASUNTO

30/05/2017

CVD: FlsMz1sadlVNgvWfsFEU
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- Superación do
límite de horas
extraordinarias
regulado no art. 35
ET

30/05/2017

224

Alcaldía

Facturas
providencia de
Alcaldía
29/05/2017

363,00

Alcaldía

Facturas tracto
sucesivo maio
2017

11.590,52

31/05/2017

19/06/2017

249
20/06/2017

340.22699

varias

Subvención
nominativa en
especie non
contemplada nos
orzamentos

Con efectos
suspensivos

Superación límites
temporais á
contratación menor

Con efectos
suspensivos
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DATA DO
INFORME

30/06/2017

Nº
RESOLUCIÓN/
DATA DE
ACORDO

ÓRGANO

272

Alcaldía

Nómina mes de
xuño

Alcaldía

Alcaldía

ASUNTO

IMPORTE

APLICACIÓN

MOTIVO

1.831,76

920.16008

-Prima asistencia
sanitaria
funcionarios
integrados abril.
Superación límites
contratación
menor.

Sen efectos
suspensivos

Facturas tracto
sucesivo xuño
2017

11.888,71

varias

Superación límites
temporais á
contratación menor

Con efectos
suspensivos

Facturas
providencia de
Alcaldía
11/07/2017

25.905,92

231.22799

Superación límites
temporais á
contratación menor

Con efectos
suspensivos

(€)

30/06/2017

14/07/2017

296
17/07/2017

20/07/2017

306
21/07/2017

262,21

28/07/2017

315

varias
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332

Nómina mes de
xullo

1.831,76

920.16008

-Prima asistencia
sanitaria
funcionarios
integrados abril.
Superación límites
contratación
menor.

Sen efectos
suspensivos

Alcaldía

Facturas tracto
sucesivo xullo
2017

8.624,98

1621.22799

Superación límites
temporais á
contratación menor

Con efectos
suspensivos

Alcaldía

Facturas
providencia de
Alcaldía
17/08/2017

75.930,77

231.22799

Superación límites
temporais á
contratación menor

Sen efectos
suspensivos

262,21

1722.22103

Subvención
nominativa en
especie non
contemplada nos
orzamentos

Con efectos
suspensivos

07/08/2017

18/08/2017

346
18/08/2017

Subvención
nominativa en
especie non
contemplada nos
orzamentos

Alcaldía

31/07/2017

04/08/2017

RESULTADO
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DATA DO
INFORME

23/08/2017

Nº
RESOLUCIÓN/
DATA DE
ACORDO

ÓRGANO

350

Alcaldía

Bases do
concurso de
Barcalas e
Castelos de AreaPraia de Area
Maior 2017

Alcaldía

Xustificación do
pagamento do
premios do
concurso de
Barcalas e
Castelos de AreaPraia de Area
Maior 2017

Alcaldía

Facturas
providencia de
Alcaldía
27/09/2017

1.650,60

varias

Alcaldía

Nómina mes de
setembro

1.831,76

920.16008

4.281,70

varias

392
28/09/2017

29/09/2017

399
29/09/2017

29/09/2017

400
29/09/2017
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IMPORTE

APLICACIÓN

MOTIVO

RESULTADO

240,00

334.48000

Posta a disposición
do expediente con
escaso tempo
material para a
fiscalización
dalgúns aspectos
do mesmo.

Sen efectos
suspensivos.

240,00

334.48000

Omisión da
fiscalización previa

Con efectos
suspensivos

Subvencións
nominativas en
especie non
contemplada nos
orzamentos

Con efectos
suspensivos

-Prima asistencia
sanitaria
funcionarios
integrados abril.
Superación límites
contratación
menor.

Sen efectos
suspensivos

(€)

24/08/2017

27/09/2017

ASUNTO

- Superación do
límite de horas
extraordinarias
regulado no art. 35
ET

20/10/2017

424
24/10/2017

Alcaldía

Facturas
providencia de
Alcaldía
18/10/2017

447,70

varias

Subvencións
nominativas en
especie non
contemplada nos
orzamentos

Con efectos
suspensivos
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DATA DO
INFORME

30/10/2017

Nº
RESOLUCIÓN/
DATA DE
ACORDO

ÓRGANO

436

Alcaldía

Nómina mes de
outubro

Alcaldía

ASUNTO

IMPORTE

APLICACIÓN

MOTIVO

1.831,76

920.16008

Prima asistencia
sanitaria
funcionarios
integrados abril.
Superación límites
contratación
menor.

Sen efectos
suspensivos

Facturas tracto
sucesivo outubro
2017

7.150,00

1621.22799

Superación límites
temporais á
contratación menor

Con efectos
suspensivos

Alcaldía

Contrato de
subministración e
instalación de tres
bombas de alta da
ETAP de Malpica
de Bergantiños
(fase A)

61.495,22

161.62300

Insuficiente
xustificación do
carácter urxente do
procedemento.

Sen efectos
suspensivos

Alcaldía

Facturas
providencia de
Alcaldía
07/11/2017

2.283,14

varias

-Subvencións
nominativas en
especie non
contemplada nos
orzamentos

Con efectos
suspensivos

53.841,75

231.22799

Superación límites
temporais á
contratación menor

Sen efectos
suspensivos

varias

Arranxos no
alumeado público
por sinistros sen
que conste parte
dos mesmos.

Sen efectos
suspensivos

231.22799

Superación límites
temporais á
contratación menor

Sen efectos
suspensivos

(€)

31/10/2017

10/11/2017

459
14/11/2017

14/11/2017
467
15/11/2017

15/11/2017

471
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17/11/2017

28/11/2017

491
28/11/2017

RESULTADO

Alcaldía

Facturas
providencia de
Alcaldía
21/11/2017

799,21

31.257,39
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DATA DO
INFORME

29/11/2017

Nº
RESOLUCIÓN/
DATA DE
ACORDO

ÓRGANO

493

Alcaldía

ASUNTO

IMPORTE

APLICACIÓN

MOTIVO

1.831,76

920.16008

Prima asistencia
sanitaria
funcionarios
integrados abril.
Superación límites
contratación
menor.

Sen efectos
suspensivos

1.285,95

varias

Superación do
límite de horas
extraordinarias
regulado no art. 35
ET

Sen efectos
suspensivos

756,18

varias

Superación límites
art. 7 RD 861/86
das gratificacións
extraordinarias

Sen efectos
suspensivos

(€)
Nómina mes de
novembro

29/09/2017

13/12/2017

519

Alcaldía

Facturas tracto
sucesivo
novembro 2017

6.875,00

1621.22799

Superación límites
temporais á
contratación menor

Con efectos
suspensivos

Alcaldía

Nómina mes de
decembro

1.831,76

920.16008

Prima asistencia
sanitaria
funcionarios
integrados abril.
Superación límites
contratación
menor.

Sen efectos
suspensivos

904,48

varias

Superación límites
art. 7 RD 861/86
das gratificacións
extraordinarias

Sen efectos
suspensivos

5.538,38

varias

Subvencións en
especie outorgadas
sen o
correspondente
procedemento.

Con efectos
suspensivos

13/12/2017
20/12/2017

525

CVD: FlsMz1sadlVNgvWfsFEU
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20/12/2017

27/12/2017

538
28/12/2017

RESULTADO

Alcaldía

Facturas
providencia de
Alcaldía de
26/12/2017
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DATA DO
INFORME

29/12/2017

Nº
RESOLUCIÓN/
DATA DE
ACORDO

542

ÓRGANO

ASUNTO

IMPORTE

APLICACIÓN

MOTIVO

RESULTADO

13.688,04

varias

Indemnizacións
por danos causados
por un sinistro na
rede de
abastecemento de
auga sen
procedemento de
responsabilidade
patrimonial

Con efectos
suspensivos

31.343,96

231.22799

Superación límites
temporais á
contratación menor

Sen efectos
suspensivos

350,00

920.22601

Subvencións en
especie outorgadas
sen o
correspondente
procedemento

Con efectos
suspensivos

(€)

Alcaldía

29/12/2017

Facturas
providencia de
Alcaldía de
29/12/2017

Segundo.- No exercicio 2017 foi aprobado o seguinte expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos:

Nº
EXPTE.

CVD: FlsMz1sadlVNgvWfsFEU
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1/2017

DATA
APROBACIÓN
18/12/2017

IMPORTE

20.880,00 €

E para que así conste asino dixitalmente este informe, que deberá elevarse ao Pleno, en
cumprimento do establecido no apartado primeiro do artigo 218 do Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.”
2.2 Informe de seguimento do Plan económico-financieiro 2016-2017, emitido pola
interventora municipal en data de 08/05/2018 (expediente electrónico número
2018/X998/000154).
Dase conta do informe de intervención remtido coa convocatoria da sesión plenaria que a
continuación se transcribe:
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“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO.- Seguimento correspondente ao exercicio 2017 do Plan Económico Financeiro aprobado
con data 16/06/2016,
LEXISLACIÓN APLICABLE.
-

Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL).
Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade
Financeira (LOEPSF).
Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, que aprobou o regulamento de desenrolo da
Lei 18/2001 de 12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria, na súa aplicación ás
entidades locais

ANTECEDENTES.Primeiro.- O orzamento de cada exercicio liquidarase o 31 de decembro do ano natural
correspondente. En atención ás disposicións recollidas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, a devandita liquidación deberá cumprir
con el obxectivo de estabilidade orzamentaria, débeda pública e regra de gasto.
Segundo.- Con data 16/05/2016 aprobouse a liquidación do orzamento deste concello
correspondente ao exercicio 2015 obténdose os seguintes datos:
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ESTADO DE GASTOS

OB. REC.

1. Gastos de Persoal

1.536.789,35

2. Bens e servizos correntes

1.839.723,69

3. Gastos financeiros
4.Transferencias correntes

1.054,41
85.714,93

ESTADO DE INGRESOS
1. Impostos directos

43.640,68

3. Taxas e outros ingresos

735.258,60
1.894.775,74

818.002,61

4.Transferencias correntes

7. Transferencias de capital

158.674,40

5. Ingresos patrimoniais

9. Pasivos financeiros

1.366.774,11

2. Impostos indirectos

6. Investimentos reais

8. Activos financeiros

DR. REC. NETOS

3.089,50

0,00

6. Alleamento invest. Reais

0,00

54.765,56

7. Transferencias de capital

690.021,25

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade8.garántese
mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co
Activos financeiros
0,00
TOTAL
4.494.724,95
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)

9. Pasivos financeiros

82.173,44
TOTAL

4.815.733,32
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Da análise do cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto da
referida liquidación o resultado foi o seguinte:
CÁLCULO DA ESTABILIDADE ORZAMENTARIA LIQUIDACIÓN 2015
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CAPÍTULO

DR NETOS

OR NETAS

1

1.366.774,11

1.536.789,35

2

43.640,68

1.839.723,69

3

735.258,60

1.054,41

4

1.894.775,74

85.714,93

5

3.089,50

0,00

6

0,00

818.002,61

7

690.021,25

158.674,40

4.733.559,88

4.439.959,39

SUMA
CAP/NEC. FIN. ANTES AXUSTES
AXUSTES POSITIVOS
AXUSTES NEGATIVOS
DR NETOS E OR NETAS AXUSTADOS

293.600,49
0,00

0,00

14.017,68

36.285,46

4.719.542,20

4.403.673,93
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CAP/NEC. FIN. DESPOIS AXUSTES

315.868,27

CÁLCULO DA REGRA DE GASTO LIQUIDACIÓN 2015
OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS

LIQUIDACIÓN

LIQUIDACIÓN

2015

2014

1.Gastos de Persoal

1.536.789,35

1.553.955,95

2.Gastos en bens correntes e servizos

1.839.723,69

1.735.455,84

1.054,41

16.850,18

85.714,93

100.202,32

3.Gastos financeiros
4.Transferencias correntes

0,00
6.Investimentos reais

818.002,61

748.743,29

7.Transferencias de capital

158.674,40

0,00

4.439.959,39

4.155.207,58

1.054,41

16.850,18

1.093.788,26

1.221.998,88

-36.285,46

-107.440,55

0,00

226.000,00

3.308.831,26

2.582.917,97

taxa de referencia do crecemento do PIB

1,30%

Gasto computable 2014 x límite da regra de gasto

2.616.495,90

Aumentos ou diminucións por cambios normativos

0,00

LÍMITE DA REGRA DE GASTO

2.616.495,90

TOTAL EMPREGOS NON FINANCEIROS (ORN cap. 1 a 7)
(-) xuros da débeda
(-)Transferencias finalistas doutras administracións
(+/-) Axustes SEC
(-) Investimentos financeiramente sostibles (DA 6 LO
9/2013)

CVD: FlsMz1sadlVNgvWfsFEU
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

TOTAL GASTO COMPUTABLE

Diferenza entre o límite da regra de gasto e gasto computable liquidación 2015

-692.335,36

Os datos anteriores poñen de manifesto unha capacidade de financiamento por importe de
315.868,27 € cumpríndose por tanto obxectivo de estabilidade orzamentaria. No entanto, a
liquidación do exercicio 2015 mostrou o incumprimento da regra de gasto o que motivou a
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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necesidade de tramitar e aprobar un Plan Económico-Financeiro (PEF) o cal foi aprobado polo
pleno en data 16/06/2016 e onde se explican os motivos dese incumprimento. A finalidade dese PEF
é permitir que ao longo dos anos 2016 e 2017 se logre o cumprimento da regra de gasto.
Terceiro.- O artigo 24 da LOEPSF esixe a emisión dun informe de seguimento do PEF, se ben no
caso das Corporacións Locais refírese exclusivamente ás entidades incluídas no ámbito subxectivo
dos artigos 111 e 135 do TRLHL. Para o resto das entidades locais, onde se inclúe o Concello de
Malpica, resulta de aplicación o artigo 22 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro,
concretamente, no seu apartado segundo:
“La verificación del cumplimiento de los planes aprobados, durante su periodo de vigencia,
se efectuara anualmente por la propia entidad local, a cuyo efecto la Intervención local
emitira informe anual relativo al cumplimiento del plan, en las diferentes fases de
aprobación, execución o liquidación del presupuesto, que se pondrá en conocimiento del
Pleno en la sesión informativa correspondiente.
De dicho informe, una vez conocido por el Pleno, se dará traslado a la Dirección General de
Coordinacion Financiera con las Entidades Locales o, en su caso, al órgano competente de la
comunidad autonoma que ejerza la tutela financiera, a los efectos del seguimiento regulado
en el mismo articulo 22 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en el plazo máximo
de 15 días hábiles.

CVD: FlsMz1sadlVNgvWfsFEU
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El Pleno de la entidad local dejará sin efecto el plan económico-financiero que alcance el
equilibrio en fase de liquidación, aunque no se haya agotado el horizonte temporal
inicialmente previsto.”
De acordo co anteriormente exposto e unha vez efectuada a liquidación do exercicio 2017, esta
intervención procede a emitir en canto ao seguimento do PEF que este concello aprobou no
ano 2016 o seguinte
INFORME
Primeiro.- Con data 12/03/2018 aprobouse a liquidación do exercicio 2017, mostrando los
seguintes resultados:
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ESTADO DE GASTOS
1. Gastos de Persoal

1.440.048,67

2. Bens e servizos correntes

2.383.147,55

3. Gastos financeiros

517,25

4.Transferencias correntes

123.522,54

6. Investimentos reais

717.628,68

7. Transferencias de capital
8. Activos financeiros

0,00
533,23

9. Pasivos financeiros

0,00
TOTAL

ESTADO DE INGRESOS
1. Impostos directos

4.665.397,92
DR. REC.
NETOS
1.475.935,90

2. Impostos indirectos

477.354,63

3. Taxas e outros ingresos

825.603,93

4.Transferencias correntes

2.185.750,37

5. Ingresos patrimoniais

CVD: FlsMz1sadlVNgvWfsFEU
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

OB. REC.

1.783,19

6. Alleamento invest. Reais

0,00

7. Transferencias de capital

455.873,77

8. Activos financeiros
9. Pasivos financeiros

533,23
99.631,13
TOTAL 5.522.466,15

Sendo la avaliación de la estabilidade orzamentaria e a regra del gasto da indicada liquidación do
orzamento de 2017 a seguinte:
CÁLCULO DA ESTABILIDADE ORZAMENTARIA LIQUIDACIÓN 2017
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CVD: FlsMz1sadlVNgvWfsFEU
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CAPÍTULO

DR NETOS

OR NETAS
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1

1.475.935,90

1.440.048,67

2

477.354,63

2.383.147,55

3

825.603,93

517,25

4

2.185.750,37

123.522,54

5

1.783,19

0,00

6

0,00

717.628,68

7

455.873,77

0,00

5.422.301,79

4.664.864,69

SUMA
CAP/NEC. FIN. ANTES AXUSTES

757.437,10

AXUSTES POSITIVOS

0,00

0,00

19.477,69

0,00

5.402.824,10

4.664.864,69

AXUSTES NEGATIVOS
DRN E ORN AXUSTADOS
CAP/NEC. FIN. DESPOIS AXUSTES

737.959,41

CÁLCULO DA REGRA DE GASTO LIQUIDACIÓN 2017
LIQUIDACIÓN

LIQUIDACIÓN

2017

2016

CVD: FlsMz1sadlVNgvWfsFEU
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OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS
1.Gastos de Persoal

1.440.048,67

1.524.653,62

2.Gastos en bens correntes e servizos

2.383.147,55

2.109.074,24

517,25

797,60

4.Transferencias correntes

123.522,54

126.879,14

6.Investimentos reais

717.628,68

604.549,95

0,00

0,00

4.664.864,69

4.365.954,55

517,25

797,60

1.359.398,06

1.045.858,22

3.Gastos financeiros

7.Transferencias de capital
TOTAL EMPREGOS NON FINANCEIROS (ORN cap. 1 a 7)
(-) xuros da débeda
(-)Transferencias finalistas doutras administracións
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(+/-) Axustes SEC

0,00

-34.303,94

(-) Investimentos financeiramente sostibles (DA 6 LO
9/2013)

0,00

0,00

3.304.949,38

3.284.994,79

taxa de referencia do crecemento do PIB

2,10%

Gasto computable 2015 x límite da regra de gasto

3.353.979,68

Aumentos ou diminucións por cambios normativos

0,00

LÍMITE DA REGRA DE GASTO

3.353.979,68

TOTAL GASTO COMPUTABLE

Diferenza entre o límite da regra de gasto e gasto computable liquidación 2017

49.030,30

Como pode observarse, na liquidación do exercicio 2017 cumpríronse os dous obxectivos de
estabilidade orzamentaria e regra de gasto.

Segundo.- No que respecta ao seguimento da execución do plan, o grao de cumprimento dos
obxectivos previstos neste foi o seguinte:

CVD: FlsMz1sadlVNgvWfsFEU
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EFECTOS DAS MEDIDAS FIXADAS NO PEF:

Capítulo

Descrición Medida

Efecto
económico
previsto na
liquidación
de 2017

Efecto
económico
na
liquidación
de 2017

Diferenza

Grao de
Execución

4

Respectar o principio de
anualidade nas subvencións a
entidades culturais e deportivas

34.000,00

0,00

-34.000,00

0,00%

2

Redución de gastos en atencións
protocolarias

13.000,00

1.903,33

-11.096,67

14,64%

2

Redución de gastos en publicidade
e propaganda

14.000,00

-13.545,99

-27.545,99

-96,76%

2

Racionalizar gastos en reparacións
e mantemento

40.000,00

31.770,70

-8.229,30

79,43%
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Capítulo

Efecto
económico
previsto na
liquidación
de 2017

Descrición Medida

2

Medidas de aforro enerxético para
reducir gasto en enerxía eléctrica

6

Mellorar a planificación dos
investimentos establecendo
obxectivos para cada exercicio,
limitando o gasto segundo as
prioridades e buscando
financiación allea

6

Redución da celebración dos
contratos menores a favor de
outras formas de contratación onde
prime una maior concorrencia
dando prioridade ao requisito de
menor prezo de licitación
TOTALES

Efecto
económico
na
liquidación
de 2017

Diferenza

Grao de
Execución

40.000,00

-39.340,82

-79.340,82

-98,35%

120.000,00

-42.356,22

-162.356,22

-35,30%

54.000,00

0,00

-54.000,00

0,00%

315.000,00

-61.569,00

-376.569,00

-19,55%

Dos datos arriba indicados dedúcese unha desviación do grao de cumprimento dos obxectivos do
plan económico-financeiro, debido fundamentalmente aos gastos en enerxía eléctrica e á
planificación nos investimentos.
NIVEL DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DO PEF:
Concepto
(A) Capacidade/Necesidade financiamento da corporación Local
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(B) Diferencia entre "límite de la regra de gasto " e o "gasto computable"
(C) Nivel de débeda viva

Importe (€)
737.959,41
49.030,30
0,00

CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
(D) Estabilidade orzamentaria: capacidade/necesidade de financiamento prevista no PEF
para o exercicio 2017(Form. 3.1 PEF)

348.591,99

(E) Cumprimento/incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria fixado polo
PEF para o período 2017 (A-D)

389.367,42

CUMPRIMENTO OBXECTIVO REGRA DE GASTO
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(F) Gasto computable Liquidación 2017

3.304.949,38

(G) Límite do gasto non financeiro previsto no PEF para 2017(Form. 3.2 PEF)

3.272.456,40

(H) Cumprimento/incumprimento do obxectivo de la regra de gasto fixada por el PEF para
2017 (G-F)

-32.492,98

Á vista dos datos anteriores o obxectivo da estabilidade orzamentaria fixada no PEF 2016-2017 cumpriuse
por encima do previsto. O obxectivo estaba fixado en 348.591,99 € e a liquidación do exercicio 2017
mostrou unha capacidade de financiamento de 737.959,41 €. Isto responde a maiores recadacións no ICIO,
nas taxas e nas transferencias correntes que contrarrestan o incremento no gasto corrente.
Respecto ao cumprimento da regra de gasto, non se alcanzou o obxectivo previsto no PEF. Isto débese a que
o límite de gasto fixado no plan (3.272.456,40 €) é inferior e por tanto máis esixente que o resultante da
liquidación do ano 2016 (3.353.979,68 €). En consecuencia, non se cumpriu a senda de gasto establecida no
PEF e por esta razón o Concello de Malpica atópase no ámbito de aplicación do artigo 25 LOEPSF. De
acordo con esa disposición, deberán adoptarse un acordo de non dispoñibilidade de créditos polo importe de
incumprimento (32.492,98 €).
CONCLUSIÓNS
Do anteriormente exposto dedúcese que as medidas recollidas para o ano 2017 co fin de alcanzar o
cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto non tiveron os efectos previstos.
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No caso da estabilidade orzamentaria, superouse con creces o obxectivo fixado no PEF pero isto se debeu
fundamentalmente á maior recadación no Imposto de Construcións, Instalacións e Obras, tributo que non ten
un carácter periódico e depende da conxuntura económica, así como ás transferencias correntes, tal como se
explica no informe de intervención sobre a liquidación do orzamento 2017.
En canto á regra de gasto, na liquidación do ano 2017 cumpriuse a mesma pero non polo importe previsto no
PEF. Como se indicou antes, se tomamos como límite para o cumprimento do obxectivo da regra de gasto o
fixado no plan, o gasto computable non financeiro da liquidación do 2017 excedería ese límite en 32.492,98
€. Pola contra, tomando como límite o gasto computable da liquidación do exercicio 2016 multiplicado pola
taxa de referencia do crecemento do PIB, tal como se explica no apartado primeiro deste informe, habería un
cumprimento da regra de gasto cun marxe de 49.030,30 €.
Como dato a completar a información anterior, o volume de endebedamento a 31/12/2017, definido nos
termos do artigo 13 da LOEPSF, é cero e o período medio de pagamento a esa data é de 3,12 días, inferior
por tanto ao establecido na normativa de morosidade (30 días).
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En consecuencia, considerando que a 31/12/2017, data prevista de finalización do plan, os datos da
liquidación do exercicio 2017 mostran o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria,
regra de gasto e límite de débeda e así mesmo o período medio de pagamento é inferior a 30 días, non
resulta necesaria a elaboración dun novo plan económico-financeiro ao non estar no ámbito de
aplicación do artigo 21 LOEPSF. Non obstante, ao incumprirse o obxectivo de regra de gasto fixado no
PEF, deben adoptarse as medidas do artigo 25 LOEPSF, concretamente a declaración de non
dispoñibilidade de créditos por importe de 32.792,98 €.
Asinado dixitalmente por Ana María Iglesias Gato, interventora do Concello de Malpica de Bergantiños”.

2.3- 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:
 Datos de seguimento do Plan económico-financieiro 2016-2017, enviados en data de
28.03.2018 ( expediente 2018/X998/000154)
 Período medio de pagamento do 1º trimestre do exercicio 2018, calculado consonte ao
establecido no RD 635/2014, de 25 de xullo, e remitido en data 18/04/2018 (expte. núm.
2018/X998/000174).
 A morosidade correspondente ao 1º trimestre do exercicio 2018, en aplicación do artigo
cuarto da Lei 15/2010, de 5 de xullo, e remitida en data 19/04/2018. Así mesmo, dáse
conta dos informes de tesouraría e intervención emitidos ao respecto en data 18 e 19 de
abril de 2018 (expte. núm. 2018/X998/000176).
 Estados de execución do orzamento, correspondentes ao primeiro trimestre do exercicio
2018, en aplicación do disposto na Orde do Ministerio de Hacienda 2105/2012, de 1 de
outubro, e remitidos en data 26/04/2018 (expte. núm. 2018/X998/000195).
3.- Dación de conta de acordos da Xunta de Goberno Local correspondentes ás sesións que se
indican:
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Sesión extraordinaria nº 3/2018 de 23.03.2018

4.-Rogos e preguntas.
Rogos:
a) Por Alfredo Cañizo Garrido:
- O señor Cañizo pregunta ao señor Alcalde polos informes que se piden aos abogados do Concello
cando hai informes desfavorables de secretaría. O señor Alcalde responde que poden existir
discrepancias entre un informe técnico e un informe favorable e nese caso se solicita un informe
externo aos abogados do Concello aos efectos de poder adoptar unha decisión.
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b) Por Sergio M García Villar:
- Que se coloque unha placa na rúa Castelao.
- Que na rúa da Praia se tomen medidas para que volva a ser un espazo público e un informe do
aparellador ou da secretaria ou ambos onde conste que ese espazo é municipal.
- Que se busque unha ubicación axeitada para os contenedores que hai entre a rectoral e a cafetería
Santiago Apostol.
- Que se acondicionen ou sustitùan os aparatos para facer exercicios ximánsticos no Paseo Marítimo
da Praia de Área Maior así como na senda peonil de Santo Adrián.
-Que se repoñan os valos do Centro Cívico.
- Que se supriman unhas porterías e se adecente ese espazo como área recreativa.
- Na área recreativa de Santiso, acondicionamento de xogos e entorno, cambiar os xogos en mal
estado e eliminar os elementos de risco.
- Na área recreativa de Aldeola e Cerqueda, acondicionamento da citada área antes do día 23 de
xuño de cara a que a mocidade poida celebrar a festa de San Xoán.
- Na área recreativa de Xaviña ( Buño) acondicionamento da mesma antes do día 23 de xuño.
-Reparación do peche do campo de fútbol de Buño
- Acondicionamento da área de ocio situada no Campo da feira Nova de Leiloio.
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- Acondicionamento da área de ocio de A Raxeira ( Leiloio) así como arranxo das dependencias da
antiga Escola Unitaria.
- Arranxo do problema de auga e acondicionamento do entorno da fonte dos Regados ( Santiso).
- Acondicionamento da senda peonil dende Malpica a Santo Hadríán, asi como suprimir a maleza
das beiras, antes do día 15 de xuño.
- Limpar a maleza que se encontra arredor da denominada finca de “ Paco de Antón” en Canido.
c) Por parte do señor Cañizo:
- Campo da festa de Seaia, ¿ se lle poden poñer cadeiras para que os coches non aparquen por
encima da herba?
- Poñer contenedor de papel xunto ao Esqueiro.
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-Que se continúe co expediente de hermanamiento Malpica del Tajo.
d) Por parte do señor Antonio M. Pereira:
- A xente está preocupada pola lei de montes coas ordes da Xunta de Galicia de corte. O señor
Alcalde responde que fixo un bando para convocar a unha reunión cos veciños para informarse cos
técnicos de Medio Rural, que está prevista no Centro Cívico o martes.
Preguntas:
a) Por Mª del Mar Ordóñez Varela:
- ¿Cando se van a cambiar os xogos biosaludables? O señor Alcalde responde que dentro dun mes.
- ¿Cando se empezará o POS?. O señor Alcalde responde que aínda non está autorizada a
contratación e que o Concello está intentando darse de alta na plataforma de contratación do Estado.
- ¿O Concello deu permiso para tirar escombros dunha obra que se fixo en Sorrio e que se tiraron a
San Adrián? O señor Alcalde di que sí , que se deu permiso,e que unha parte xa a retiraron. A señora
María del Mar di que non lle parece normal autorizar o depósito de escombros en rede natural aínda
que sexa con carácter temporal.
- No Paseo Marítimo ninguén respeta as sinais de prohibido aparcar, ¿ non se plantexaron poñer un
mecanismo para que só poidan aparcar os residentes?
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- Fai dous plenos preguntouse por un dispositivo na Avda Emilio González para controlar a
velocidade. O señor Alcalde responde que falou co xefe de estradas e que lle informou que non se
permiten as bandas. O señor Alcalde engade que se solicitou por escrito un estudo para ver qué
facer e que tamén se falou coa Deputación da Coruña pola travesía de Seaia. Di que a Deputación
dixo que se podía pedir polo Concello que se puxeran os pasos de peatóns elevados.
- Os operarios estiveron desatascando as bombas ¿ houbo fallos? O señor Miguel di que non, que se
trata de mantemento.
b) Por Sergio M. García Villar:
- Un ano máis o Concello non conta con bandeira azul, ¿ solicitouse? O señor Alcalde di que a
Malpica lle quitaron a bandeira azul porque se esixen 5 anos de calidade da auga, que actualmente
se está a cumprir dous anos de calidade nada máis.
- ¿ Este ano haberá brigada forestal? O señor Alcalde responde que non, que tampouco a tiveron o
ano pasado.
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- Di que veciños indignados comentaron que viron o coche da policía local aparcado diante dun
restaurante porque un policía estaba nunha comida . O señor Alcalde di que o policía lle informou
do feito, que o chamaron a hora de comer dunha peña e que en lugar de ir a comer á casa foi a
comer a ese sitio. Di que recoñece que non estivo ben feito pero que tamén é certo que na hora de
comer pode comer onde queira. O señor Sergio responde que tamén lle consta que o señor Miguel
A. Fernández Mirás utiliza o coche municipal para ir ao Marcadona. O señor Miguel di que esa
afirmación non é certa, e acto seguido o señor Sergio e o señor Miguel diríxense descalificativos. O
señor Alcalde intervén entón para sinalar que non lle parece ben que se fagan determinados
comentarios nas redes sociais.
c) Polo señor Cañizo:
- O señor Cañizo di que na Mosta da Olería de fai tres anos foi ao acto oficial co seu coche e di que
respecto ao feito de que os cans caguen na rúa, dille ao señor Sergio que é unha cuestión de
educación da xente e non de medidas do Concello.
- ¿ Qué características teñen que ter as praias para estar no Censo?
- Vendo o informe de intervención de reparos, ¿ Quen é Mª del Carmen Taibo Paz?. O señor Alcalde
responde que a técnica de turismo.
- ¿ No informe de reparos hai unha devolución dun precio público, por qué? O señor Alcalde
responde que hai xente que non pode ir e se devolve.
- ¿ Vai a haber unha persona encargada do ximnasio? O señor Alcalde responde que o conserxe.
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- ¿ Como van as obras do baixo do Concello? O señor Alcalde responde que se están licitando
agora.
- ¿ No proxecto de obras de reforma do Concello está previsto un local para a oposición? O señor
Alcalde responde que non hai sitio.
-¿ Onde se vai a trasladar ao Xulgado? O señor Alcalde di que mirou a Cofradía de Pescadores, pero
hai que facer obra e a Cofradía non ten cartos para a reforma. Di que outra opción é facer a obra o
Concello descontando o importe do prezo do alquiler.
-¿ Quitaron os bolardos da rúa do Río? O señor Miguel responde que se falou xa co dono para
quitalos.
-O tema do alumeado público ¿ quen o leva? O señor Alcalde responde que a empresa INSTALEC.
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- ¿ Por canto importe se adxudicou ese contrato? O señor Alcalde di que non lembra a cantidade
exacta, que sobre 60.000 euros en dous anos, pero que non sabe exactamente.
- ¿ A fonte que se tapou, ¿ está ben? O señor Alcalde di que si, que se fixo por ben.
- ¿Estudiouse a posibilidade de poñer unha pasarela na rotonda de Buño? O señor Alcalde responde
que non.
- ¿ O aparellador xa se incorporou? O señor Alcalde responde que non.
- ¿Hai algún decreto de Alcaldía para que Patricia informe licencias? O señor Alcalde di que
informa en calidade de aparelladora municipal, igual que coa Corporación anterior, onde estaba o
señor Cañizo no equipo de goberno e non dicía nada ao respecto.
O señor di que quere aclarar que as preguntas que non se formulen por escrito con 24 horas de
antelación no Rexistro do Concello, non ten obriga de contestalas, que se poden contestar na
seguinte sesión. Tamén aclara que unha cousa é contestar ás preguntas e outra facer debate das
contestacións, di que a obriga do Alcalde é contestar pero que non vai a entrar a debatir cada
resposta.
- Houbo unha reunión oficial no Couto, ¿ foi á reunión como Alcalde? ¿ era unha invitación para
vostedes?¿ por qué non tivo a deferencia de avisar á oposición? O señor Alcalde responde que lle
invitaron como Alcalde, que era unha organización privada que invita ao señor Alcalde con carácter
personal e que non ten que avisar á oposición,di que chamou a Miguel porque quixo, pero que non
se invitaba á Corporación.
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-¿ Fíxose unha reuión coa xente do mar de Malpica? O señor Alcalde responde que sí, co Patrón
Maior pero di que debe lembrarse que a Cofradía non é municipal.
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.
Vº e prace

A secretaria

O alcalde

Eduardo José Parga Veiga

Mónica Pichel García
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