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ACTA Nº 2020/7
SESIÓN Ordinaria DO PLENO DA CORPORACIÓN
- Salón de actos do Centro Cívico de Malpica de Bergantiños, xoves 30 de xullo de 2020 No día de hoxe, ás 20:00 horas, baixo a presidencia do alcalde, reúnense os concelleiros e concelleiras
que se indican, coa asistencia do secretario, que subscribe, co obxecto de celebrar, en primeira convocatoria,
Sesión Ordinaria do Pleno da Corporación.
PRESIDE:
WALTER PARDO AÑON
ASISTEN:
PSOE
JOSE ANGEL GARRIDO SUAREZ
MARIA MANUELA ALVAREZ REY
SERGIO MANUEL GARCIA VILLAR (Que toma posesión como Concelleiro neste sesión)
BNG
LETICIA NAYA VARELA
PP
NOELIA FREIJEIRO NOVO
FERNANDO RODRIGUEZ BALDOMIR
CVD: rXNSYksMkxWpMhUmYjAv
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EDUARDO JOSE PARGA VEIGA
MARIA PILAR DOLDAN POSE
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MIRAS
MARIA SOLEDAD BLANCO GORIN
NON ADSCRITO
ALFREDO CAÑIZO GARRIDO
AUSENCIAS
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DANIEL GARCIA REIGIA.
SECRETARIA:
EVA JARDON LOPEZ
INTERVENTORA:
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.- APROBACIÓN ACTAS DE SESIÓNS ANTERIORES.
O Alcalde pregunta aos Concelleiros se teñen algo que dicir, e dona María Soledad sinala que na
primeira acta, no apartado preguntas non se recolle toda a información que eles consideran necesaria, que
saben que é unha maneira de redactar moi sucinta, pero non a van a aprobar.
Os demais concelleiros non sinalan nada máis polo que se procede á votación, co seguinte resultado:
Votos a favor: 5
0 PP
3 PSOE
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1 BNG
1 Non adscritos
Votos en contra: 0
0 PP
0 PSOE
0 BNG
0 Non adscritos
Abstencións: 6
6 PP
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0 PSOE
0 BNG
0 Non adscritos
Resultado: Maioría simple
Estado: Aprobada

2.- TOMA DE POSESIÓN DO CONCELLEIRO DON SERGIO MANUEL GARCIA VILLAR.
Don Sergio Manuel promete pola súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de
Concelleiro do Concello de Malpica de Bergantiños con lealdade ao Rei, e gardar e facer gardar a
Constitución, como norma fundamental do Estado.
Don Sergio Manuel toma asento no Pleno da Corporación como Concelleiro.
3.- DÍTAMENES.
3.1.- Ratificación da resolución 289/2020: Aprobación do POS+ Adicional 2/2020 para o
financiamento da obra “Construción de vestiarios en campo de fútbol de Buño”.
A Secretaria da conta da seguinte Resolución:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
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ASUNTO: APROBACIÓN DO POS+ ADICIONAL 2/2020 PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA
“CONSTRUCIÓN DE VESTUARIOS EN CAMPO DE FÚTBOL DE BUÑO”
No Boletín Oficial da Provincia nº 66, do 5/05/2020, publicouse a aprobación da modificación das
Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) POS+ 2020 para a regulación do POS+Adicional 1/2020, para gastos sociais
extraordinarios derivados do COVID-19, e do POS+Adicional 2/2020, para gastos correntes e investimentos
financeiramente sostibles.
A través da aplicación SUBTEL e por Rexistro de Entrada núm. 20200000001283, do 04/05/2020,
notificouse a Circular específica relativa ao POS+ Adicional 2/2020 para gastos correntes e investimentos
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financeiramente sostibles que ten un importe para o concello de Malpica de Bergantiños por importe de
122.417,40 euros.
Que por Resolución núm. 221/2020, do 29/05/2020, acordouse inicialmente a aprobación de gastos
correntes e investimentos a incluír no POS+ Adicional 2/2020.
Que posteriormente por Resolución núm. 271/2020, do 30/06/2020 e antes da data de remate do prazo
presentación de novos proxectos ao POS ADICIONAL 2/2020 acordouse unha mellora e variación da contía
final do proxecto denominado “Construcción de vestuarios do campo de fútbol de Buño” por un orzamento
total de 116.294,69 €.
Que a través da aplicación SUBTEL do 06/07/2020, a Deputación Provincial que litalmente di o
seguinte:
“REQUIRIMENTO

AO

CONCELLO

SOBRE

DOCUMENTACIÓN

PRESENTADA

NA

CONVOCATORIA POS+AD2-OBRASSUM 2020
Ese concello presentou a través de PLATAFORMA SUBTEL desta deputación a documentación para
participar no POS+ADICIONAL 2/ 2020, cuxas bases foron aprobadas polo Pleno da deputación na sesión
realizada o 30 de abril de 2020 e publicadas no BOP número 66, do 5 de maio de 2020.
Revisada a documentación presentada nesta convocatoria, atopáronse as deficiencias que deseguido
se indican:
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*Remitido o proxecto aos servicios técnicos desta deputación, éstos emiten INFORME
DESFAVORABLE por considerar que, para cumprir cos requisitos esixidos pola normativa vixente, debe
ser completado cos seguintes documentos:
- o orzamento debe incluír custos indirectos con porcentaxe uniforme en todas as partidas
- ver prezo man de obra na partida 6.3. que non se adecúa a convenio
- xustificar HE-4 (aforro de consumo de auga quente sanitaria)
- plan de obra desagregado e valorado por meses
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- debería explicarse por que non é preciso xeotécnico (p.27) - detallar planos (ocos para xanelas en
planta)”
Por Rexistro de Entrada núm 202099900000380 de 06/07/2020, Sergio Rodríguez Fernández presenta
o novo proxecto coas subsanacións sinaladas pola Deputación Provincial.
RESOLVO:
“1.-Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) “POS+ ADICIONAL 2/2020” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se
coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos
que se indican a continuación:
A ) Financiamento de gastos correntes:

Gastos correntes
Achega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes

Deputación
6.648,76

B ) Financiamento de investimentos financeiramente sostibles:
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Investimentos financeiramente sostibles SI
Financiamento dos investimentos
incluídos no Plan Complementario ao POS+ Deputación Concello Orzamento total
2020
TOTAL

0

0

0

Investimentos financeiramente sostibles NON
Financiamento dos investimentos
incluídos no Plan Complementario ao POS+ Deputación Concello Orzamento total
2020
Construcción de vestuarios do campo de fútbol
de Buño
TOTAL

115.768,64

526,05

116.294,69

115.768,64

526,05

116.294,69
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Aprobar o proxecto da obra incluída no POS+ 2020 e que se relaciona nestas táboas.
C ) Resumo:
Financiamento

RESUMO POS+ADICIONAL 2/2020

Deputación

Concello Orzamento total

6.648,76

Gastos correntes
Investimentos incluídos no
Plan Complementario ao POS+ 2020

0

0

0

Investimentos non incluídos no
Plan Complementario ao POS+ 2020

115.768,64

526,05

116.294,69

122.417,40

526,05

122.943,45

TOTAL

2.-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.
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3.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2020 os fondos necesarios
para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2020, se a
houbera.
4.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da
contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá
aceptada si esta se produce efectivamente.
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5.-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.
6.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia
Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que
o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
7.- Non dividir en lotes o investimento obxecto do proxecto/prego que se solicita incluír no
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) POS+ 2020 cos datos que se indican:

DENOMINACIÓN DO
INVESTIMENTO
ORZAMENTO DO
INVESTIMENTO

CONSTRUCIÓN DE VESTUARIOS EN CAMPO DE
FÚTBOL DE BUÑO
116.294,69 €

8.- Esta decisión de non dividir en lotes o obxecto do proxecto/prego indicado está xustificada
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pola concorrencia dos seguintes motivos válidos de acordo co disposto no artigo 99.3 da Lei
9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público (BOE núm. 272, do 9 de novembro de
2017), e quedará debidamente xustificada no expediente de contratación:
No proxecto técnico redactado polo arquitecto técnico Sergio Rodríguez Fernández,
colexiado núm. 830 do Colexio Oficial de Arquitectos Técnico da Coruña, sinala:
“1.12 DIVISIÓN EN LOTES DO CONTRATO DE OBRA
Neste caso xustifícase a non división en lotes do contrato debido a que o feito da realización
independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do contrato, dificultaría a correcta
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execución do mesmo, dende o punto de vista técnico e a necesidade de coordinar os diferentes
contratistas para os diversos lotes que se poideran establecer, podería conlevar gravemente ó risco
de socavar a execución adecuada do contrato.
Os traballos que hai que executar na obra deben estar coordinados dependendo cada un
deles da execución do anterior.
En conclusión, procede dende o punto de vista técnico, ós efectos do artigo 99 da lei 9/2017
de contratos do sector público a non división en lotes do contrato para esta obra”.
9.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do
presente acordo e o correspondente expediente.
10.- Ratificar a presente Resolución, polo Pleno do Concello de Malpica de Bergantiños na
próxima sesión que se celebre.
En Malpica de Bergantiños, asinado dixitalmente polo Sr Walter Pardo Añón, do que eu, Eva
Jardón López, como Secretaria, e aos únicos efectos de fe pública (128/2018, de 16 de marzo) dou
fe”.
O Alcalde pregunta aos Concelleiros se teñen algo que dicir, sen que ningún deles faga
preguntas ou comentarios, polo que se procede á votación co seguinte resultado:
Votos a favor: 12
6 PP
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4 PSOE
1 BNG
1 Non adscritos
Votos en contra: 0
0 PP
0 PSOE
0 BNG
0 Non adscritos
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Abstencións: 0
0 PP
0 PSOE
0 BNG
0 Non adscritos
Resultado: Unanimidade
Estado Proposta: Aprobada

3.2.- Orzamento 2020.
A Secretaría da conta do seguinte Dítame da Comisión Especial de Contas,
“Na sesión realizada pola Comisión Informativa de COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS o día venres
24 de xullo de 2020, con 2 votos a favor e 3 abstencións emitiuse o seguinte DITAME:
“DITAME PARA A APROBACIÓN POLO PLENO DO CONCELLO DE MALPICA DE
BERGANTIÑOS ORZAMENTO XERAL 2020
Elaborado o orzamento xeral do Concello de Malpica correspondente ao exercicio 2020 (expediente
núm. 2020/T004/000001), previamente informado pola Intervención e a Secretaría e cos seguintes anexos e
documentación complementaria:
- Memoria explicativa do seu contido e das principais modificacións que presenta en relación co
CVD: rXNSYksMkxWpMhUmYjAv
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vixente.
- Informe económico-financeiro, no que se expoñen as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos
e das operacións de crédito previstas, a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigas
esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos e, en consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento.
- Anexo dos Investimentos reais a realizar no exercicio e o seu programa de financiamento.
- Anexo da débeda municipal pendente de reembolso.
- Anexo de persoal e plantilla.
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- Anexo de beneficios fiscais en tributos locais.
- Anexo de convenios subscritos coa comunidade autónoma en materia de gasto social.
- Resumo da liquidación do orzamento dos exercicio 2018 e 2019.
Considerando que se formou o orzamento xeral coa documentación prevista na lexislación vixente e
tendo en conta o establecido no artigo 168 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, proponse ao Pleno da Corporación, a adopción
do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar inicialmente Orzamento Xeral do Concello de Malpica de Bergantiños, que
ascende a un importe de 4.840.616,44 € no estado de ingresos e no estado de gastos, conforme ao detalle
que figura no expediente.
Segundo.- Que á entrada en vigor deste novo orzamento todas as modificacións que se teñan
efectuado sobre o prorrogado se consideren incluídas nos créditos iniciais (art. 21.6 do RD 500/90), agás as
efectuadas despois da formación do expediente ou que non estean incluídas nos créditos e previsións iniciais
do novo orzamento así como as incorporacións de remanentes, os suplementos de crédito e os créditos
extraordinarios que non estean financiados mediante baixas.
Terceiro.- Aprobar o cadro de persoal recollido no anexo de persoal onde figuran as retribucións de
cada posto de traballo.
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Cuarto.- Expoñer ao público o acordo de aprobación inicial mediante anuncio no Boletín Oficial da
Provincia por prazo de 15 días, durante os cales, os interesados poderán presentar as reclamacións que
estimen convenientes ante o Pleno, reclamacións que serán resoltas no prazo de un mes. En caso de que non
se presentaran reclamacións durante o período de exposición pública, considerarase definitivamente
aprobado o Orzamento Xeral para o ano 2020.
Asinado dixitalmente por Walter Pardo Añón, alcalde do Concello de Malpica de Bergantiños.”
Asinado dixitalmente en Malpica de Bergantiños, polo Alcalde, don Walter Pardo Añón, do que Eva
Jardón López, Secretaria do Concello da fe”.
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O Alcalde pregunta aos concelleiros se teñen algo que dicir, don Eduardo toma a palabra para dicir,
que sobre estes orzamentos que consideran son orzamentos xa case gastados e nos que no hai unha variación
moi grande respecto dos que xa estaban aprobados, e aos que eles non foron invitados para aportar ningunha
iniciativa ou idea. Non se tivo en conta a petición de crear unha liña de axudas ás pequenas e medianas
empresas que eles meteron por Rexistro o 1 de maio, e aínda que o Alcalde dixo que desde o principio da
pandemia se estaba a traballar nas bases para esta liña de axudas as mesmas non se reflicten no orzamento.
Igualmente chama a atención que o orzamento non conteña ningunha referencia á baixada de
impostos, que foi a bandeira electoral do PSOE, nin ningunha partida para poder abrir a piscina, outra das
promesas que se fixeron durante as eleccións municipais.
E por todo iso van votar en contra.
Don Alfredo e dona Leticia non toman a palabra sobre este tema.
O Alcalde sinala que os orzamentos do ano 2020 pouco varían dos orzamentos do ano 2018, pois o
Concello ten a capacidade que ten, e hai pouco marxe para facer grandes obras e grandes gastos imprevistos.
Os servizos económicos do Concello dinos que agora mesmo igual non se nota moito a crise, e a piscina é un
é un artigo de luxo, e agora mesmo preocupan os señores maiores, os nenos, a sanidade, a educación, a
pediatría, e agora mesmo os gastos que conleva a piscina terán que quedar para outra vez. A crise pode
chegar no 2021 e a baixada de imposto debería facerse en época de bonanza e non en época de crise, e a
piscina quedará para outros anos nos que florezan a saúde e o benestar da xente. Pero quedará reflectida a
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vosa proposta, pois a piscina non vai quedar no olvido, xa que eles queren chegar a abrila.
O señor Parga sinala que se alegra que este de acordo con o que eles dicían que non era recomendable
baixar impostos, xa que eles colleron unha crise económica moi grande cando entraron, e daquela xa existía a
piscina, que se cerrou porque era inviable para o Concello e non se podía atender a outro tipo de servizos.
E no tema de crear as axudas aos autónomos cren que tendo en conta a crise que vai vir debería
axudarse á xente que xa está traballando, que teñen empresas, dentro das posibilidades do Concello, e por iso
seguen poñendo enriba da mesa a necesidade desas axudas.
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O señor Cañizo pregunta, que é o que recoñece o equipo de goberno sobre a piscina? A piscina é unha
obra grande, e entenden que agora mesmo non é o mesmo de abrila, e non o van a intentar neste momento,
pola situación actual, pero non están de acordo en que non se abra.
Comeza un debate entre o señor Parga e o señor Alfredo sobre a apertura da piscina e o custo que iso
supón.
Non habendo máis asuntos que tratar sobre esta cuestións procédese á votación co seguinte resultado.
Votacións:
Votos a favor: 6
0 PP
4 PSOE
1 BNG
1 Non adscritos
Votos en contra: 6
6 PP
0 PSOE
0 BNG
0 Non adscritos
Abstencións: 0
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0 PP
0 PSOE
0 BNG
0 Non adscritos
A Secretaria sinala que de conformidade co disposto no artigo 46.2.d) LBRL “ No caso de votacións
con resultado de empate, efectuarase unha nova votación, e se persistise o empate, decidirá o voto de
calidade do Presidente”.
Procédese á segunda votación, co seguinte resultado:
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Votos a favor: 6
0 PP
4 PSOE
1 BNG
1 Non adscritos
Votos en contra: 6
6 PP
0 PSOE
0 BNG
0 Non adscritos
Abstencións: 0
0 PP
0 PSOE
0 BNG
0 Non adscritos
Resultado: Empate. Decidindo o voto de calidade do Alcalde, que é a favor.
Estado Proposta: Aprobada
4.- MOCIÓNS
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O PP de Malpica presenta a moción que deseguido se transcribe:
“A/A. SR/A. ALCALDE/SA DO CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS.
MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL POPULAR NO CONCELLO DE
MALPICA DE BERGANTIÑOS, PARA INSTAR AO GOBERNO DE ESPAÑA A NON
APROPIARSE DOS RECURSOS DAS ENTIDADES LOCAIS
“O Grupo Municipal Popular no Concello de Malpica de Bergantiños conforme ao previsto no artígo
97 do Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, desexa elevar
ao Pleno Municipal a seguiente MOCIÓN:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o inicio da pandemia provocada polo virus COVID-19 as entidades locais puxeron en marcha
medidas -adiantándose en moitos casos ás decisións tomadas polo goberno central- para conter a expansión
do virus e preservar a saúde de empregados públicos e veciños. Tamén foron pioneiras en poñer en marcha
medidas para paliar os efectos da crise sanitaria, social e económica derivada da pandemia.
O extraordinario esforzo realizado polos gobernos locais non se viu correspondido polo Goberno de
España que non destinou un só euro a apoiar ás entidades locais na súa loita contra o virus e as negativas
consecuencias do mesmo.
A única medida que tomou o goberno central é permitir que as EE.LL.(entiddes locais) poidan gastar
unha pequena parte do superávit xerado en 2019 para atender gastos urxentes derivados da posta en
marcha de medidas sanitarias, sociais e económicas así como para financiar gastos de investimento en
vehículos eléctricos ou con etiqueta ambiental CEO ou ECO.
Unha medida que é unha medida trampa e insuficiente. Trampa porque non supón un financiamento
adicional senón que as entidades locais fan uso dos seus "aforros", porque non suprimiu a obrigatoriedade
de cumprir todos os requisitos establecidos na Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e
Sustentabilidade Financeira ( LOEPSF )-e por tanto impide a moitas entidades locais facer uso do superávit
ou lles obriga a amortizar débeda, detraendo recursos na loita contra a pandemia e os efectos da mesma- e
porque ademais o goberno establece en que poden gastar ou non o seu diñeiro, o diñeiro de todos os
veciños, as entidades locais.
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É insuficiente porque a porcentaxe aprobada é ridícula para atender non só as actuacións urxentes,
senón todas as medidas que as entidades locais puxeron en marcha, e deberán seguir poñendo en marcha
nos próximos meses, para garantir a saúde e o benestar dos seus veciños.
Ante esta situación, as entidades locais -de todo signo político- a través dos órganos da FEMP e dos
lexítimos representantes dos españois no Congreso dos Deputados solicitaron, en reiteradas ocasións
durante os últimos meses, ao Goberno de España medidas como:
1. Flexibilizar a Regra de Gasto e resto de regras contidas na Lei Orgánica de Estabilidade
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira ( LOEPSF) para que todas a EE.LL. (entidades locais) poidan
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dispoñer do 100% os remanentes de Tesourería -os seus “aforros”, os “aforros dos veciños”- xerados
durante os últimos anos para implementar aqueles servizos e medidas que permitan actuar primeiro, contra
a pandemia e despois, contra a crise sanitaria, social e económica derivada da mesma; sen poñer en risco a
capacidade financeira da entidade local e sempre en coordinación coas CC. AA. (comunidades autónomas)
e o Estado, de forma que a súa utilización para os fins descritos non compute no exercicio 2020 para o
cálculo da Regra de Gasto e a Estabilidade Orzamentaria.
2. Transferencia dunha parte proporcional dos Fondos Europeos que reciba España ás Entidades
Locais para poder compensar o impacto do COVID19 nos seus ingresos e gastos orzamentarios.
3. Prorrogar os prazos para que as entidades locais poidan executar os Investimentos
Financeiramente Sostibles, financiadas con cargo ao superávit de 2018 ou 2019, dado que a suspensión de
prazos administrativos como consecuencia do estado de alarma provocou que moitas delas non finalicen en
2020.
4. Creación dun fondo de 5.000 millóns en axudas directas e sen condicións ás Entidades Locais e de
fondos específicos por valor de 1.000 millóns de euros para compensar o déficit nos servizos de transporte
públicos e para cubrir o custo da colaboración das EE.LL. (entidades locais) na xestión do Ingreso Mínimo
Vital.
Ningunha destas peticións tivo resposta por parte do Goberno de España. Un goberno que, no mes de
marzo, segundo puidemos coñecer pola prensa, estaba a estudar “confiscar” o superávit xerado en 2019
polas EE.LL. (entidades locais) así como os recursos que as mesmas teñen en entidades bancarias e que,
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agora, pretende apropiarse dos aforros municipais mediante unha chantaxe inaceptable a todos os concellos
e deputacións do noso país.
O goberno pretende que os concellos e gobernos provinciais prestémoslle "a totalidade" dos aforros
acumulados durante os últimos 8 anos e, a cambio, soamente permitirállenos gastar, durante os próximos
dous anos, unha terceira parte dun diñeiro que é dos nosos veciños e exclusivamente naquelas actuacións
que previamente definiu o goberno.
O resto do diñeiro prestado será devolto polo goberno ao longo dos próximos 10 anos, aínda que a
proposta exclúe o calendario de pagos, o que supón que as EE.LL.(entidades locais) non poderán utilizar a
totalidade dos seus aforros durante a próxima década e por tanto, a asfixia financeira dos mesmos.
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Ademais, na proposta que coñecemos inclúense varias das medidas solicitadas polas EE.LL.
(entidades loacais) nestes meses que só se poñerán en marcha se previamente acéptase prestar a totalidade
dos aforros do municipio ou provincia ao goberno.
En resumo, unha proposta que esconde unha chantaxe inaceptable e que podería vulnerar os artigos
137 e 142 da Constitución Española, que consagran os principios de autonomía e suficiencia financeira
como base da xestión das entidades locais, así como varios preceptos da Lei Reguladora das Bases do
Réxime Local (LRBRL).
Por estas razóns, e facendo un chamamento a todos os representantes públicos desta Corporación e
ao seu sentido do deber e da responsabilidade, o Grupo Municipal Popular insta o Pleno do Concello de
Malpica de Bergantiños, a adoptar os seguintes:
ACORDOS
Manifestar:
1. O compromiso do Concello de Malpica de Bergantiños, coa Lei de Estabilidade Orzamentaria e
Sustentabilidade Financeira como ferramenta que garante o correcto funcionamento das finanzas locais que
permitiu a moitos concellos de España xerar os aforros que agora reclama o goberno central.
2. O profundo rexeitamento deste Concello a calquera medida tendente a apropiarse dos aforros
acumulados polos veciños dos concellos e provincias, tanto de forma directa como vía subscrición de
préstamos das entidades locais ao Estado para devolver a longo prazo.
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Instar o goberno de España a:
3. Respectar e garantir a autonomía que a Constitución Española e as leis outorgan ás entidades
locais para a xestión dos seus recursos, para a xestión do diñeiro público que é de todos e cada un dos
españois, non dun goberno en concreto.
4. Atender as demandas das entidades locais, especialmente a referida á flexibilización da Regra de
Gasto e resto de regras contidas na Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade
Financeira ( LOEPSF) para que poidan dispoñer do 100% os seus remanentes de tesourería para a loita
contra os negativos efectos do COVID-19.
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5. Que si pretenden modificar algunha das leis que afectan á autonomía, facenda ou estabilidade
financeira das entidades locais valide ditas modificacións no Congreso dos Deputados ou ante os órganos
de goberno da FEMP, lexítimos representantes das entidades locais e dos españois.
6. Que o Ministerio de Facenda cumpra coa totalidade do acordo consensuado por todas as forzas
políticas, incluído o Partido Socialista, no seo da Federación Española de Municipios e Provincias.
Dar traslado deste acordo ao Presidente do Goberno, á Ministra de Facenda, á Ministra de Política
Territorial e Función Pública, aos Portavoces de Grupos Políticos do Congreso, Senado e das Cortes e á
Xunta de Goberno da FEMP.
Malpica de Bergantiños, a 30 de xullo de 2020.
O/A PORTAVOZ DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR NO CONCELLO DE MALPICA DE
BERGANTIÑOS
Asdo.- Eduardo J. Parga Veiga”
De conformidade co disposto no artigo 51 TRRL e o artigo 83 ROF é preciso votar a urxencia, co voto
favorable da maioría absoluta do número legal de membros da Corporación, procédese á votación da
urxencia co seguinte resultado:
Votos a favor: 6
6 PP
0 PSOE
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0 BNG
0 Non adscritos
Votos en contra: 6
0 PP
4 PSOE
1 BNG
1 Non adscritos
Abstencións: 0
0 PP
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0 PSOE
0 BNG
0 Non adscritos
Non se aprecia a urxencia, polo que non procede o debate sobre este asunto.
Don Alfredo explica o sentido do seu voto e conclúe que el votou contra non por non querer usar eses
cartos, porque os veciños teñen moitas necesidades, pero igual non é o momento ou non é a vía.
Don Miguel pide a palabra, pero o Alcalde sinala que non hai debate sobre este tema.
5.- DACIÓNS DE CONTA
5.1.- Dación de conta de resolucións de Alcaldía dende número 204/2020 ata a número
305/2020.
5.2.- Dación de conta do Plan Anual de Control Financeiro para o Exercicio 2020
elaborado pola Intervención (expediente 2020/X998/000285).
6.- ROGOS E PREGUNTAS
O Alcalde pregunta si hai algún rogo.
Dona Noelia di que ela ten un rogo, que atenda as peticións dos veciños e poñan os salvavidas e cordas
nas Torradas.
O Alcalde contesta que houbo un pequeno retraso, pero que este fin de semana van a solucionar iso.
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Preguntas.
O señor Parga formula as seguintes preguntas:
- Cantos policías hai en Malpica? O señor Cañizo di que dispoñen de 3 auxiliares, e que o policía esta
de baixa, pero que haberá turnos de mañán, tarde e fines de semana . O señor Parga pregunta de novo que
cantos policías hai? E don Alfredo contesta, que policía hai 1, pero traballando só auxiliares.
- Por que se deixan aparcar os coches enriba das novas aceras? Porque os policías non están todo o
día, non se deixa aparcar enriba das aceiras, pero coa policía que temos non podemos estar en todos os sitios.
- Os auxiliares poden multar? Don Alfredo contesta que os auxiliares fan as fotos e despois tramita a
Garda Civil ou o policía de turno.
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- Cal é a razón de que se puxera que a basura non se pode botar antes das 8 da tarde en todo o
Concello? Don Alfredo contesta que como estamos no verán, a basura queda nos cubos e fermenta, e esta
semana limpáronse todos os contenedores.
Don Eduardo sinala que iso está ben no casco urbano de Malpica porque se recolle a basura todos os
días, pero nas parroquias non se recolle todos os días, e non ten lóxica que non se poida botar ata as 8 da
tarde e ao día seguinte este alí todo o día. Don Alfredo di que non lembra se se puxo en todas as parroquias e
que están a tentar facelo o mellor posible, porque o tema do lixo é un tema preocupante.
- Como está o convenio entre o Concello e a familia García Alén para poder expor a colección? Dona
Leticia contesta que está pendente dunha reunión coa familia, que estivo en contacto con elas, e cando foron
os premios de artesanía foi a Santiago e estivo con elas, e quedaron en chamarse pero logo empezou todo
este tema do COVID, a súa intención é retomalo agora, pero había informe desfavorable de secretaría e
quería adaptar o convenio para que estivese ben.
O señor Cañizo di que a viúva estaba moi desgustada co que pasara, e don Eduardo contesta que iso
estaba solucionado, que xa cando el era Alcalde fora a falar con ela e xa chegaran a un acordo. A señora
Naya di que probablemente este fin de semana fale con ela.
- Vai haber mostra? Dona Leticia contesta que o que vai haber é unha adaptación da Mostra, serán
unha serie de eventos que se farán eses días nos que ía haber a Mostra, e o nome é similar para que sexa
como un recordatorio. O señor Parga pregunta si se pediu a subvención a Deputación e a señora Naya
contesta que se pediu, pero que non se chegou a tramitar.
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Don Eduardo pregunta quen se fai cargo dos gastos? E dona Leticia contesta que o Concello.
O señor Parga pregunta que se os custos os asume o Concello, porque se cobran os roteiros, se se
aprobou un prezo público? Dona Leticia di que os roteiros organízaos a asociación oleira, e non se financia
por parte do Concello.
O señor Parga pregunta tamén polos concertos, porque non pode haber aglomeracións, e quen os
organiza e paga. Dona Leticia di que os concertos son organizados polo Concello, pero iso non vai a cargo do
Concello, que o que o Concello organiza é a programación completa, hai unha xestora cultural que se
encarga de todo.
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O señor Parga pregunta se o Concello paga aos grupos, e dona Leticia contesta que o Concello asume
un gasto fixo, independentemente do grupo que veña.
Don Eduardo di que chama a atención que o Concello meta diñeiro e que ao mesmo tempo a outra
parte recaude.
- Como está a obra da mellora do Concello onde se ubica a Garda Civil? O Alcalde contesta que esa
obra de momento está parada, falamos coa empresa contratada e chegamos a un acordo. Don Eduardo
pregunta se se pediu a prórroga e o Alcalde contesta que se informará mañá de como está o da prórroga.
- En que fase está a obra de iluminación do campo de fútbol de Pedra Queimada? O Alcalde contesta
que iso está en fase de licitación, houbo unha baixa e hai que mirar como está a baixa temeraria.
- En que fase está a obra da Rúa da Igrexa? O Alcalde contesta que falta a autorización de Patrimonio.
- Como están as solicitudes dos postos do mercado? O Alcalde contesta que hoxe firmou un posto para
pescadería e está tamén adxudicado o de frutería e o do bar non o quixeron. O señor Parga pregunta se non
houbo dúas persoas que se botaron para atrás porque non axilizastes a entrega e o Alcalde contesta que el
falou persoalmente con esas persoas e que non foi polos tempos. Don Eduardo pregunta se finalmente só se
cubriron dos postos e o Alcalde contesta que de momento si.
- Pregunta ao señor Cañizo se teñen pensado poñer dispensadores de xel nas parroquias e nas entradas
das igrexas e onde hai aglomeracións? O señor Cañizo contesta que si, que xa esta adxudicado, e que xa se
puxeron moitos, algúns deles fóra dos negocios. Dona Noelia pregunta por que se colabora cos negocios de
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Malpica e non co resto de negocios das parroquias? Don Alfredo di que non deu tempo, pero que agora se
compraron moitos e vanse a repartir en todos os sitios. Colocáronse primeiro en Malpica, porque era onde
máis aglomeración había.
O señor Cañizo di que tamén vanse colocar cámaras nas praias, vai haber control de acceso e haberá
unha persoa que percorrerá as praias. Don Eduardo pregunta se vai ser un policía, e o señor Cañizo contesta
que non, que será a empresa Prosegur. O señor Parga contesta cal é o custo e don Alfredo contesta que sobre
12.000 euros que se conseguiron dunha subvención que deu a Conserxería de Presidencia e que estarán ata o
15 de setembro.
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- Tedes pensado arreglar as farolas que hai no Caldeirón? O Alcalde contesta que xa se pediu
orzamento para arranxalas.
- Na rúa Atalaia nos fixeron constar que hai un edificio que ten unha terraza que no seu momento
evacuaba as augas cun canal, pero que agora ten a saída de augas para unha calle estreita sen recoller, e lles
consta que o Alcalde foi alí co concelleiro de obras, e lle dixeron que iso estaba ben. O Alcalde di que lle
informaron mal, que hai unha solicitude pero que todo ten un procedemento, haberá un informe policial e
urbanismo dirá se se quitan os tubos ou non. O señor Parga di que non se trata de quitar os tubos senón de
recoller a auga e o Alcalde di que os tubos están selados e auga para fóra non se bota.
- No tema dos seguros do Concello chamou as empresas para que en 2 ou 3 días aportaran
documentación, o contrato xa esta licitado e adxudicado? O Alcalde contesta que ao que faga a mellor oferta
adxudicaráselle e que se deu máis prazo. Dona Pilar di que o prazo era de 3 días, e que facía falta mais
documentación da que deu o Concello e cando veu pedila non estaba a persoa e había que esperar 3 días a
que viñese.
Dona María Soledad formula a seguinte pregunta:
- Cando se firma unha resolución de Alcaldía canto tempo se tarda en tramitar o que se dita na
resolución? O Alcalde di que contestará a esa pregunta no seguinte Pleno. E dona María Soledad di que será
máis concreta, e pregunta que cando se dita a resolución de Alcaldía para pago dos salarios canto se tarda en
tramitar? O Alcalde di que contestará no próximo Pleno.
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Don Miguel formula a seguinte pregunta:
- Cando hai carteis nos que colaboran as Administracións, por exemplo a Deputación, ou a Xunta
poñen o escudo e por que nos carteis nos que se pon que colabora o Concello de Malpica ponse o logo e non
o escudo? O Alcalde di que se poden usar os dous.
Comeza unha discusión sobre o uso do logo cando hai un escudo aprobado por todos os partidos.
O Alcalde da por terminado o debate.
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Ás 21:22 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 e asino dixitalmente en Malpica de Bergantiños, co visto
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e prace do Alcalde.
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