
   A C T A

En   Arzúa,  a  31  de  agosto  de
2017.

Sendo as 20:10 horas, reúnense
no  Salón  de  Sesións  da  Casa  do
Concello  os  concelleiros  que  se
relacionan  á  marxe,  integrantes  do
Pleno deste  Concello,  co  obxecto  de
celebrar  en  primeira  convocatoria  a
sesión  ordinaria convocada  para  este
día. 

Deseguido,  pasouse  a  tratar
sobre os seguintes asuntos que integran
a Orde do día desta sesión:

A) PARTE RESOLUTORIA

Punto  1º)  LECTURA  E
APROBACIÓN  DA  ACTA  DA
SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA
O DÍA 30 DE XUÑO DE 2017.

Polo  presidente  preguntouse  se
algún membro da Corporación tiña que formular algunha observación con respecto á
acta de dita sesión. 

E  non  formulándose  observacións  á  mesma,  considerouse  aprobada  por
unanimidade dos concelleiros presentes que asistiron a  dita sesión.

Punto 2º) APROBACION DA CONTA XERAL DO EXERCICIO 2016.

Polo  secretario  dáse  lectura  do  ditame  que  emitiu  a  Comisión  especial  de
Contas; e de economía e facenda, en relación con este asunto, na sesión celebrada o día
12 de xuño de 2017; no seguinte sentido:

“Polo Presidente da Comisión explícase o seguinte:
- que neste punto da conta xeral trátase de aprobar a información económica

do concello relativa ao ano anterior, 2016.
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- que estes expedientes tramítanse todos os anos, e polo tanto os concelleiros xa
coñecen  cal  é  o  procedemento:  despois  de  ditaminarse  virá  a  exposición  pública
durante  15  días  hábiles,  para  que  dentro  deste  prazo  e  oito  máis  os  interesados
presenten as reclamacións que estimen oportunas.

- que si os concelleiros queren comentar algunha cuestión política resolverá as
cuestións plantexadas el mesmo; pero que si se trata de cuestións puramente técnicas,
remíteos á interventora para que conteste ela, no seu caso.

Intervén o Sr. García Couso (de CxG), manifestando que se da por enterado e
que non ten nada que dicir.

Toma a palabra a Sra. Balado Conde (do PSdeG- PSOE) no mesmo sentido,
manifestando que tampouco ten nada que alegar.

Intervén o Sr. Lodeiro Regueiro (do PP), comentando que teñen que examinar
ben toda a documentación e que se pronunciarán no Pleno.

Tras  o  exposto  o  Presidente  da  Comisión  someteu  este  asunto  a  votación
ordinaria, adoptándose por cinco votos a favor (4 de AxA e 1 do PSdeG-PSOE ) e tres
abstencións (2 do PP e 1 de CxG) o acordo de informar favorablemente a aprobación
da conta xeral do exercicio 2016.”

__________________

Deseguido emitíronse as seguintes opinións:
*  Do  Sr.  García  Couso  (de  CxG-CCTT)  para  expresar  que  se  trata  dun

documento que tramitan os servizos técnicos.

* Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para manifestar que a conta xeral é
un documento que hai que aprobar cada ano, previa a súa tramitación polos técnicos
municipais.

* Do Sr.  García Rodríguez (do PP) para manifestar que o grupo político do
Partido Popular vai a votar a favor da súa aprobación.

Tras  todo  o  exposto,  o  Sr.  Alcalde  decidiu  someter  este  asunto  a  votación
ordinaria:

Adoptándose -por doce votos a favor (7 de AxA, 4 do PP e 1 do PSdeG-PSOE),
coa abstención do concelleiro de CxG-CCTT- os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar a conta xeral do exercicio económico 2016.

Segundo.- Remitir esta conta ao Consello de Contas de Galicia e ao Tribunal de
Contas, en cumprimento do disposto no artigo 212 nº 5 do Real Decreto Lexislativo
2/2004 de 5 de marzo, polo que se aprobou o Texto refundido da Lei Reguladora de
Facendas Locais.



Punto  3º) EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO,  NA
MODALIDADE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 1/2017

Polo  secretario  dáse  lectura  do  ditame  que  emitiu  a  Comisión  especial  de
Contas e de economía e facenda, en relación con este asunto, na sesión celebrada o día
28 de agosto de 2017; no seguinte sentido:

“Pola Presidenta da Comisión explícase:
- Que este expediente tramítase para utilizar o remanente do ano 2016.
- Que as obras que se van acometer son as seguintes:

• Melloras na contorna de Magulán, por importe de 15.418,91 euros, para facer
unha cuneta revestida

• Beirarrúas no camiño de Magulán, por importe de 19.996,46 euros
• A aportación municipal por importe de 19.032,42 para a actuación do POS

complementario camiño Vilasuso-Castañeda; tendo en conta que as baixas que
se fixeron no POS 2016 ascenderon a un total de 11.139,76 €, e nos metemos
como  complementario  a  esas  obras  o  camiño   Vilasuso-Castañeda  por  un
importe  de  30.172,18  €,  polo  que  deducíndolle  a  eses   30.172,18  €,  os
11.139,76 € procedentes das baixas, queda un total de 19.032,42 €, que son os
que se tratan de cubrir con esta actuación

- Que o importe total do suplemento de crédito ascende a 54.447,79 euros e o
que quedaría pendente do remanente son 39.429,72 euros.

Intervén a Sra. Balado Conde (do PSdeG- PSOE) manifestando que está de
acordo.

Toma a palabra o Sr. García Couso (de CxG) manifestando que está de acordo
e que vai votar a favor.

Intervén o Sr. Lodeiro Regueiro (do PP) no mesmo sentido. 

Tras  o  exposto  a  Presidenta  da  Comisión  someteu  este  asunto  a  votación
ordinaria, adoptándose por unanimidade dos sete membros da Comisión o acordo de
informar favorablemente o expediente de suplemento de crédito 1/2017.”

_______________

Deseguido realizáronse as seguintes intervencións:
*  Do  Sr.  García  Couso  (de  CxG-CCTT)  para  expresar  que,  se  se  pretende

realizar as obras que son obxecto deste expediente, será porque se considerou que se
trata de obras necesarias.

*Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expresar que considera que as



obras propostas son necesarias, ainda que tamén hai outras que serían igual ou máis
necesarias.

* Do Sr. García Rodríguez (do PP) para expresar o grupo político do Partido
Popular está de acordo con que se vaian a realizar esas obras.

*Do Sr. alcalde, para expresar que este expediente de suplemento de crédito se
tramita  para  poder  financiar,  con  cargo  ao  remanente  de  tesourería,  as  dúas  obras
indicadas no contorno e camiño de Magulan, así como a aportación municipal nunha
obra incluida no Plan complementario do POS 2016.

Tras o exposto, o Sr. alcalde decidiu someter este asunto a votación ordinaria:
Adoptándose  -por  unanimidade  dos  trece  membros  que  integran  esta

Corporación Local- os seguintes acordos:
Primeiro.-  Aprobar  inicialmente  a  proposta  de  modificación  de  créditos  na

modalidade  de  suplemento  de  crédito,  coa  finalidade  de  suplementar  a  partida
orzamentaria  1532.619.01 “Pavimentación de  vías  públicas.-  Outras  instalacións  de
reposición”, cun importe de 54.447,79 euros; e iso co obxecto de:

a) Poder contratar a execución das obras nomeadas “Melloras na contorna de
Magulan”,  por  un orzamento toal  de 15.418,91 euros,  e  “Beirarrúas en Camiño de
Magulán”, por un orzamento total de 19.996,46 euros, e

b) Aportar os 19.032,42 euros que faltan para completar o proxecto total da obra
nomeada “Camiño Vilasuso-Castañeda”, que quedara incluida no Plan Complementario
do ano 2016.

Empregando para financiar este expediente os 54.447,79 euros indicados con
cargo  ao  remanente  de  tesourería,  para  gastos  xerais,  resultante  da  liquidación  do
orzamento municipal do pasado exercicio económico (que ascendeu en canto  a dito
concepto a 93.877,51 euros).

Segundo.- Continuar  a tramitación do referido expediente, coa súa exposición
ao público por prazo de quince días hábiles,  a efectos  de reclamacións,  no Boletín
Oficial da Provincia, conforme ao disposto no artigo 177 n.º 2 en relación co artigo 169
n.º 1, do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aprobou o Texto
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Terceiro.-  Que  -no  suposto  de  non  presentarse  reclamacións  contra  dito
expediente- considerarase definitivamente aprobado, de conformidade co disposto no
artigo  169 n.º  1  e  3  do citado Real  Decreto Lexislativo;  publicándose   no Boletín
Oficial da Provincia o resumo de como quedan os Capítulos de Estado de Gastos e de
Ingresos do orzamento municipal, por razón do suplemento de crédito agora aprobado,
a efectos de que poida entrar en vigor.

Cuarto.-  Que, de conformidade co número 4 do artigo 169 do mesmo Real
Decreto Lexislativo 2/2004, remítase copia do expediente á Administración do Estado e
á Comunidade Autónoma.



Punto  4º)  MODIFICACIÓN  DA  BASE  N.º  53  (SUBVENCIÓNS
NOMINATIVAS)  DAS  DE  EXECUCIÓN  DO  ORZAMENTO  MUNICIPAL NO
PRESENTE EXERCICIO ECONÓMICO.

Polo  secretario  dáse  lectura  do  ditame  que  emitiu  a  Comisión  especial  de
Contas e de economía e facenda, en relación con este asunto, na sesión celebrada o día
28 de agosto de 2017; no seguinte sentido:

“Pola Presidenta da Comisión explícase que esta subvención nominativa de
7.000 € preténdese outorgar á anpa coa finalidade de contribuír economicamente cos
gastos derivados da prestación do servizo de madrugadores no CEIP de Arzúa, de
modo que sería a anpa a que levaría a cabo a prestación do servizo,  debendo de
xustificar despois no concello os gastos realizados.

Intervén a Sra. Balado Conde (do PSdeG- PSOE) preguntando por que non se
realiza a prestación do servizo dende o concello.

Contesta a Presidenta  que  prefire  que esa pregunta lle  sexa respondida no
Pleno.

Continúa comentando a Sra. Balado Conde (do PSdeG- PSOE) que sobre este
tema hai bastante controversia e  que lle  parece mal que non se tivera falado con
antelación.

Responde a Presidenta que o alcalde tratou de explicar este tema e de falalo
con todas as  partes  implicadas dende o primeiro momento,  pero que non resultou
doado tendo en conta as datas que nos atopamos, pola dificultade de reunir aos pais e
nais que se atopaban de vacacións en moitos casos.

Toma a palabra o Sr. García Couso (de CxG) manifestando que se vai abster de
momento ata o Pleno.

Intervén o Sr. Lodeiro Regueiro (do PP) no mesmo sentido, indicando que se
absterán ata o día do Pleno. 

Tras  o  exposto  a  Presidenta  da  Comisión  someteu  este  asunto  a  votación
ordinaria, adoptándose por catro votos a favor (de AxA), e catro abstencións (2 do PP,
1 do PSdeG-PSOE e 1 de CxG), o acordo de informar favorablemente o expediente de
modificación da base nº 53 de execución do orzamento.”

______________

Deseguido realizáronse as seguintes manifestacións:

* Polo Sr. García Couso (de CxG-CCTT) para expresar:
- Que, en primeiro lugar ten que agradecer a ANPA de Arzúa, por reunirse e



informarnos deste problema que xurdiu co servizo de madrugadores; cre que a ANPA
cumple a función de informar a oposición, polo que unha vez coñecido o problema a
oposición ponse a súa disposición para apoialos na súa reclamación.

-  Que  quere  ler  dous  parágrafos  do  escrito  remitido  desde  a  Asociación  de
ANPAS de Galicia, porque eses parágrafos veñen moi acorde co que se tratou aquí, que
é o abandono do servizo de madrugadores por parte do Concello, e a proposta dunha
cantidade para que se fagan cargo dese servizo.

-  Que  é  absurda  a  pretensión  de  que  unha  asociación  de  voluntarios  ben
intencionados poida cargar sobre as súas costas coa responsabildiade de organizar un
servizo público necesario, porque nunha ANPA non se da ningunha das condicións que
se precisan, non hai garantía de profesionalidade, nin hai capacidade para atender a
función social, sempre hai que contemplar nestes servizos o tempo  de que se dispón, e
este  servizo  carecería  da  imprescindible  continuidade  para  a  cidadanía;  e  pide  aos
representantes políticos que colaboren en que se respete o desexo da asociación de nais
e pais de Arzúa, que se nega a xestionar o que non é da súa competencia, nin pode
garantir, e está facendo coa súa negativa á veciñanza o maior favor que pode realizar,
utilizar as súas forzas para demandar que exista un servizo formal e continuado que
garantice o dereito das nais para que poidan conciliar a súa vida familiar e laboral.

- Que quere formular as seguintes preguntas:
 ¿Se  nos  orzamentos  aprobados  hai  partida  orzamentaria  para  contratar  o

servizo por parte do concello?, porque foi unha proposta dos servizos sociais, e agora
faise a proposta de abandono á ANPA, desde o servizo de educación, e porén quen o
propón e o alcalde.

(Curiosamente tanto os responsables dos servizos sociais e de educación neste
concello, así como o propio alcalde, teñen como profesión a docencia).

¿A quen corresponde e se é legal cambiar un servizo de xestión municipal por
unha subvención nominativa?

¿Consultouse  á  ANPA a  súa  disposición  para  xestionar  o  servizo;  e  se  a
resposta é afirmativa, cal foi a resposta da ANPA?

* Da Sra. Balado Conde ( do PsdeG-PSOE) para expresar:
- Que os membros da ANPA se puxeron en contacto co grupo socialista para

comunicarlles  a idea do equipo de goberno do Concello de suprimir este servizo.
- Que sería bo que o alcalde autorizase a intervención dun membro da ANPA

neste Pleno, ou que mantivese unha reunión cos voceiros dos grupos políticos e cos
membros da ANPA.

* Do Sr. García Rodríguez (do PP) para expresar:
-  Que quere  dar  as  gracias  á  ANPA por poñerse  en  contacto  con nós,  para

explicarlles  a  situación,  porque  considera  que  o  servizo  de  madrugadores  é
indispensable para o bo funcionamento do Colexio.

- Que lle gustaría saber cal é a opinión do alcalde, para poder facer un xuízo de
valor.

* Do Sr. alcalde para expresar:
- Que leva semanas oindo unha serie de cousas sobre este asunto, e non quixo

manifestarse, porque considera que é aquí onde ten que dar explicacións e non nas



redes sociais.
-  Que tivo  unha entrevista  coa  directora  e  dúas  ou  tres  mestras  para  ver  a

posibilidade de crear o servizo de madrugadores no CEIP de Arzúa, as cales din que é
unha necesidade. Crease o servizo e non hai ningunha solicitude, quedase en que non
se retirara o servizo  para dar tempo a xente a que presente a súa solicitude , e el non se
opón.

- Que quere  deixar claro dúas cousas:
* O servizo non é  para “aparcar” nenos,  ten que ser un servizo para xente que

realmente o necesite
* Que as solicitudes fanse no colexio.

- Que se crea o servizo e as solicitudes fanse a través da ANPA, algún pai ven a
Concello a preguntar porque mandano vir do colexio.

-  Que  o  servizo  contratase  para  15  usuarios.  En  marzo  ábrese  o  prazo  de
matrícula para os nenos que se incorporan ao Centro, nínguen se lembra do servizo de
madrugadores, o normal sería  que aos pais e nais  deses nenos se lle informase da
existencia dese servizo e do seu funcionamento.

- Que según lle comenta a directora nos últimos días do curso, os pais e  nais
empezan  a  preguntar  pola  continuidade  do  servizo,  despois  veñen  os  da  Anpa  a
preguntar polos prazos e dase cinco días de prazo para solicitar o servizo.

- Que para que  haxa o servizo sería necesario ter un número aproximado de
nenos  para saber se a contratación (que este ano sería obrigado sacala) se ten que facer
por 15 ou mais nenos.

- Que hai problemas co prazo que é pouco e tamén hai xente de vacacións  e en
setembro  poderíase  incorporar  mais  xente  ata  compretar  o  número  de  nenos.  O
tesoureiro informaos que por el non hai problema  de que non tería présa se os pagos
quedan pendentes para setembro.

- Que mentres  se esta mirando todo iso aparecen notas do candidato do BNG
no facebook, ademais de notas na radio local do mesmo grupo, nas que se pon de
manifesto que as razóns polas que se da tan previo prazo son outras distintas as que son
en realidade e mencionase o lugar de traballo do alcalde.

- Que a directora do colexio e a presidenta da ANPA insisten no tema do prazo e
explicalles por enésima vez  a razón de que o prazo non afecta como elas pensan.
. - Que ten unha reunión coa presidenta da ANPA e informaa de que hai unha
alternativa para o servizo e é a de que o leve a cabo a ANPA como en moitos colexios:
Santiago, Vilagarcía, Pontevedra…..,e informalle das vantaxes:

* Podélle saír gratuito aos pais porque  o Concello comprométese a poñer unha
subvención o 100% do custo do servizo, porque se a leva o concello non é gratuita,
porque  no seu  momento  decidiuse  que  había  que  pagar  as  actividades  pola  pouca
responsabilidade dalgunha xente.

* Poden contratar á empresa que queiran e o Concello non, incluso tería unha
vantaxe importante porque podería levalo xente nova de Arzúa que estivera no paro.

* A terceira vantaxe sería que o procedemento abreviase bastante para os pais
que necesitan só días soltos. Se o leva o Concello teñen que solicitado á empresa para
ver se hai sitio, vir  ao Concello e facer a autoliquidación no banco; se o levara a ANPA
so terian que preguntar  á encargada do servizo.

Faise esta proposta debido a que as queixas polo funcionamento do servizo non



veñen dadas por unha persoa calquera, senón por un membro da ANPA que ao mesmo
tempo fora candidato do partido político que estaba enviando notas á radio, poñendo en
dúbida o comportamento do alcalde co CEIP,  cando en 6 anos non houbo unha soa
queixa dese comportamento; non se pode consentir que 4 anos como representante do
Concello no Consello Escolar do CEIP, 4 anos como concelleiro de cultura e educación
e 6 anos como alcalde, non deran para ter ningunha queixa do seu comportamento co
CEIP, e veña un membro dun ANPA e un grupo político a tersiverxar uns prazos coa
única intención de sacar rédito político e ademais sen que haxa desmentido algún por
parte  da  presidente  de  dita  ANPA.  Co  seu  silencio  estaba  sendo  complice  das
manifestacións e queixas do membro da ANPA e do BNG, cando non había motivo
algún para  ellas,  dado que o servizo  funcionaba perfectamente  e  os  nenos podían
matricularse  aínda  en setembro, como ben sabía a presidenta.

Informáseme da negativa da ANPA a levar o servizo  e eu dígolles que vaise
levar igual a subvención en agosto, por se cambian de idea, porque entre outras cousas
e consciente,  porque así  llo  trasladaron algúns pais,  que nese momento non se lles
informa das vantaxes que eu acabo de expoñer. A razón que lle dan desde a Anpa  para
non facerse cargo do servizo e que non teñen tempo.

Manten unha reunión  cos tres membros da ANPA e expresa o seu asombro de
que a razón que dean para non querer levar o servizo, a pesar das vantaxes que supón
para os propios pais,  sexa a falta  de tempo,  porque non lle  preguntaron en ningún
momento o traballo que daría;o cal sería:

1) Presentar unha memoria (finalidade do servizo, n.º de nenos…), que a pode
facer a empresa que contraten.

2) Entregar unha factura polo custo do servizo, para xustificar a subvención.

- Que a partir disto xa se coñece a historia,  porque non houbo tempo para levar
a cabo o servizo desde a ANPA, pero si para facer todo o traballo que se leva feito estas
semanas con este tema, como sería a busca de razóns para xustificar a metedura de
pata, cando se dixo que non se quería facer cargo por falta de tempo, cando nin siquera
houbo preocupación en preguntar que habería que facer.

Meses Todos os  días/ nenos

Outubro 5

Novembro 6

Decembro 3

Xaneiro 5

Febreiro 5

Marzo 5

Abril 5

Maio 4

Xuño 3



* Do Sr. García Couso (de CxG-CCTT) para expresar:
-  Que o alcalde non dou resposta ás preguntas que lle formulou.
-  Que  se  fala  de  reunir  aos  pais  dos  alumnos,  sen  ter  en  conta  que  os

concelleiros somos seus representantes.

*  Da  Sra.  Balado  Conde  (do  PSdeG-PSOE)  para  preguntar  se  non  habería
posibilidade de poder contar cunha persoa do Concello que reunise as características
para prestar este servizo, que non estea traballando a xornada completa e que estea
habilitada para coidar nenos.

* Do Sr. García Rodríguez (do PP) para expresar que reitera o que dixo, e como
considera que o servizo de madrugadores é unha necesidade, habería que ver a forma
de conciliar vontades, polo cal sería conveniente que por parte do  alcalde escoitase aos
membros da ANPA, para buscar unha maneira de prestar o servizo.

* Do alcalde, para expresar:
-  Que quere lembrar que el  é mestre e que estudiou no Colexio Público de

Arzúa, polo que algún tipo de afecto terá que ter á escola; e que estivo catro anos como
representante do Concello no Consello escolar, e nunca houbo ningunha queixa sobre
el; pero hai cousas que non pode consentir:

-Que non se pode dicir que en seis anos non se fixera nada, porque lembra que
cando pasou a desempeñar o cargo de alcalde se estaba facendo un pendello no colexio,
cunhas lonas no teito e con materiais de baixa calidade; e mandou desfacer esa obra e
que se fixese como esta hoxe.

- Que vai pasar a ler as seguintes notas que se enviaron a Radio Municipal:
 Do BNG:“preguntámonos se o alcalde terá algún tipo de interese en poñer

impedimentos para que o único Colexio público existente no noso Concello non teña
este  servizo,  mentres  que  o  concertado  si  conta  con  este  e  outros  servizos  de
conciliación” “Dada a vinculación laboral do Alcalde co colexio concertado, calquera
podería pensar isto”.

 De Compromiso por Galicia:“e que poden deberse a intereses particulares de
este, non debemos esquecer que el é mestre noutro colexio privado de Arzúa”.

Que na prensa publicáronse as seguintes notas:
- O día 10 de agosto, sae na prensa que se manteña o servizo.
- O día 13 de agosto, a asociación O Formento pide o apoio para o mantemento

do servizo.
- O día 15 de agosto, a polémica con este servizo esta dando moito que falar.
- Que a  ANPA informa ao alcalde que o sometería a votación da directiva.
- Que o alcalde nunca quixo dicir cal era o orzamento coa que contarian.
- Que se propón en último caso asinar un convenio a longo prazo, e se dixo que

non daba tempo a facelo e que  se iría redactando polas partes.
-  Que a axuda económica que temos da Xunta de Galicia  está  destinada ao

mantemento da psicóloga e da avogada do Centro de Información á Muller; non para
un servizo de madrugadores.



 Coa lectura destas notas quero concluír con dúas cousas:
1.- O BNG e CxG quixeron facer un uso político deste tema facendo uso do

máis sinxelo: relacionalo co lugar onde traballa, sen que houbera motivo ningun para
iso.

2.- A ANPA informou ao principio aos pais de que se retiraba o servizo cando
iso non era así.

* Do Sr. García Couso (de CxG-CCTT) para preguntar:
- ¿Se hai partida orzamentaria para prestar o servizo de madrugadores, e se esa

partida é a que se vai a aprobar  a través do expediente de transferencia de créditos?
-  ¿Se  é  legal  cambiar  este  servizo  de  madrugadores  por  unha  subvención

nominativa?

* Do Sr. alcalde para expresar:
- Que xa responderá ás cuestións que se formulen, porque -se se aproba este

punto da orde do día- vai ter quince días para presentalas, cando se expoña ao público o
expediente.

- Que, dos concellos de arredor, somos o único que ten este servizo na comarca;
quen lles dera ter este servizo.

* Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para preguntar se non é posible que
se leve o servizo desde o Concello, porque xa estamos a 31 de agosto, e vai a ser moi
difícil poñerlo en marcha para canto empecen as clases no Colexio.

* Do Sr. alcalde para expresar que só hai as dúas posibilidades que dixo, non hai
mais.

* Do Sr.  García Rodríguez (do PP) para expresar que está claro que hai un
problema e hai que solucionalo mediante o diálogo.

Tras  todo  o  exposto,  polo  Sr.  alcalde  someteuse  a  votación  ordinaria  a
modificación da Base 53ª das de execución do orzamento municipal, coa finalidade de
incluír na realción de subvencións nominativas unha axuda de 7.000 euros á ANPA  O
FORMENTO do Colexio de Educación Infantil de Arzúa, para contribuír aos gastos
derivados da prestación do servizo de madrugadores en dito colexio.

Adoptándose -por sete votos a favor (de AxA) e un en contra (de CxG-CCTT),
coa abstención dos catro concelleiros do Partido Popular e da concelleira do PSdeG-
PSOE- os seguintes acordos:

Primeiro.-  Aprobar  inicialmente a proposta  de modificación da Base 53ª de
execución do orzamento municipal, nos termos indicados.

Segundo.-  Expoñer  ao  público  o  expediente  por  un  prazo  de  quince  días
hábiles,  a  efectos  de  reclamacións,  no  Boletín  Oficial  da  Provincia,  conforme  ao
disposto no artigo 177 n.º 2 en relación co artigo 169 n.º 1 do Real Decreto Lexislativo
2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora de
Facendas Locais.



Terceiro.- Para o suposto de que  de que non se presenten reclamacións contra
dito expediente, considerarase definitivamente aprobado, de conformidade co disposto
no artigo 169 n.º 1 e 3 do citado Real Decreto Lexislativo.

Cuarto.-  Remitir  unha copia do expediente á  Administración do Estado e  á
Comunidade Autónoma, co obxecto de dar cumprimento ao disposto no artigo 169 n.º 4
do mesmo Real Decreto Lexislativo.

Punto  5º)  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS,  NA
MODALIDADE DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2/2017.

Polo secretario dáse lectura ao ditame que emitiu a Comisión especial de Contas
e de economía e facenda, en relación con este asunto, na sesión celebrada o día 28 de
agosto de 2017; no seguinte sentido:

“Explica a Presidenta da Comisión que a proposta de modificación de crédito
que  se  fai,  na  modalidade  de  transferencia  de  crédito,  contén  a  seguinte
desagregación:

APLICACIÓN ORZAM. QUE DIMINÚE
GASTO

APLICACIÓN ORZAM. QUE AUMENTA GASTO

APL.
ORZAM.

DENOMINACION IMPORTE APL.
ORZAM.

DENOMINACION IMPORTE

160.61900 Depuración. Outras
infraestructuras de

reposición

27.440,23 326.48000 Servizos
complementarios de

educación.
Transferencias a

institucións sen fin de
lucro

7.000

453.60900 Carreteras. Outras
infraestructuras

sinalización

8.440,23

334.22699 Promoción cultural.
Outros gastos

6.000

340.22699 Administración xeral do
deporte. Outros gastos

6.000

933.63203 Xestión do
patrimonio. Outras
infraestructuras de

reposición

25.000 453.60900 Carreteras. Outras
infraestructuras

sinalización

15.000

151.22706 Urbanismo. Estudios e
traballos técnicos

10.000



Intervén a Sra. Balado Conde (do PSdeG- PSOE) preguntando que vai ocorrer
co saneamento na Castañeda.

Responde a Presidenta que dito  saneamento está pendente dos  permisos  de
Patrimonio e de Augas de Galicia.

Toma a palabra o Sr. García Couso (de CxG) manifestando estar en contra.
Que no seu momento xa comentara que o orzamento parecíalle insuficiente e agora
non só iso, senón que se abandona o saneamento.

Contesta a Presidenta que o saneamento na Castañeda non se abandona, pero
por si non se puidera levar a cabo dentro deste ano pola tardanza dos permisos, por
iso se fai esta transferencia.

Intervén o Sr. Lodeiro Regueiro (do PP) comentando que se pronunciarán no
Pleno.

Tras  o  exposto  a  Presidenta  da  Comisión  someteu  este  asunto  a  votación
ordinaria, adoptándose por catro votos a favor (de AxA), un en contra (de CxG) e tres
abstencións (2 do PP e 1 do PSdeG-PSOE), o acordo de informar favorablemente o
expediente de transferencia de crédito 2/2017.”

___________

Deseguido realizáronse as seguintes intervencións:
* Do Sr. García Couso (de CxG-CCTT) para expresar:
- Que neste expediente dáse resposta a unha pregunta que formulara durante o

debate do anterior punto da orde do día desta sesión; xa que se unha das partidas que
vai a ser aumentada con 7.000 euros, por esta transferencia de créditos, é a referida ao
“servizo de madrugadores”, pódese deducir que non habería orzamento para realizar
ese servizo.

-Que cando se aprobou o orzamento municipal xa se dixo que a consignación de
48.000 euros,  prevista  na partida 160.61900  “Depuración-Outras  infraestruturas de
reposición”, ía a resultar insuficiente; e agora a través deste expediente retiranse dela
27.000 euros, polo que quedan só 21.000 euros. Dixósenos que os proxectos e permisos
ían a tardar, por eso considera que o que se fixo foi poñer sobre o papel unha cantidade
que non se ía  a  utilizar  para as  obras  que se pretendían  financiar  con cargo a  esa
partida.

* Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expresar que  non vai a votar a
favor da aprobación deste expediente, polo tema da obra da parroquia de Castañeda, xa
que levamos meses e meses esperando, e os veciños están cabreados.

* Do Sr.  García Rodríguez (do PP) para manifestar que o grupo político do
Partido Popular vaise a abster, porque non se están dando aquí moitas aclaracións.

* Do Sr. alcalde para manifestar:



- Que se estivo mirando onde poñer a depuradora, para que a maior cantidade de
casas poidera ter o servizo, e resultou que non foi posible encontrar un espazo á beira
do camiño, despois considerouse que podía ser idóneo un terreo privado, pero houbo
que experar a que viñese o seu propietario, porque estaba de viaxe.

-Que ao final planteouse facelo nunha masa común, que é unha canteira á beira
do  camiño,  e  empezouse  a  redactar  o  proxecto  técnico;  e  tamén  se  plantexou  a
posibilidade de comprar dúas fincas: unha delas no lugar de Doroña, pero os donos non
tiñan intención de vendela.

Tras o exposto, o Sr. alcalde someteu este asunto a votación ordinaria, fixando
os termos desa votación.

Adoptándose -por sete votos a favor (de AxA) e un en contra (de CxG-CCTT),
coa abstención dos catro concelleiros do Partido Popular e da concelleira do PSdeG-
PSOE- os seguintes acordos:

Primeiro.-  Aprobar  inicialmente  a  proposta  de  modificación  de  créditos,  na
modalidade de transferencia de crédito, nos termos indicados.

Segundo.- Continuar  a tramitación do referido expediente, coa súa exposición
ao público por prazo de quince días hábiles,  a efectos  de reclamacións,  no Boletín
Oficial da Provincia, conforme ao disposto no artigo 177 n.º 2 en relación co artigo 169
n.º 1, do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aprobou o Texto
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Terceiro.-  Que  -no  suposto  de  non  presentarse  reclamacións  contra  dito
expediente- considerarase definitivamente aprobado, de conformidade co disposto no
artigo  169 n.º  1  e  3  do citado Real  Decreto Lexislativo;  publicándose   no Boletín
Oficial da Provincia o resumo de como quedan os Capítulos de Estado de Gastos e de
Ingresos do orzamento municipal, por razón da transferencia de crédito agora aprobada,
a efectos de que poida entrar en vigor.

Cuarto.-  Que, de conformidade co número 4 do artigo 169 do mesmo Real
Decreto Lexislativo 2/2004, remítase copia do expediente á Administración do Estado e
á Comunidade Autónoma.

B) CONTROL E SEGUIMENTO DA XESTION MUNICIPAL

Punto 1º) DAR CONTA DO INFORME TRIMESTRAL DE   TESOURERÍA
E  INTERVENCIÓN  (REFERIDO  AO   SEGUNDO  TRIMESTRE  DE  2017),
ESIXIDO  POLOS  ARTIGOS  4  E  5  DA LEI  15/2010  DE  5  DE  XULLO,  DE
MODIFICACIÓN  DA LEI  3/2004  DE  29  DE  DECEMBRO,  POLA QUE  SE
ESTABLECEN  MEDIDAS  DE  LOITA  CONTRA  A  MOROSIDADE  NAS
OPERACIÓNS COMERCIAIS.

Polo alcalde indícase que ese informe refírese ao segundo trimestre do pasado



exercicio  económico,  que  foi  emitido  pola  interventora  e  polo  tesoureiro,  en
cumprimento ao disposto no artigo 4 e 5 da Lei 15/2010 de 5 de xullo,  de modificación
da Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a
morosidade nas operacións comerciais; por canto que:

1) No artigo 4 nº 3 de dita Lei 15/2010 se indica que “os tesoureiros ou, no seu
defecto,  os  interventores  das  Corporacións  Locais  elaborarían  trimestralmente  un
informe, sobre o cumprimento dos prazos previstos en dita lei para o pagamento das
obrigas de cada entidade local, que incluirá necesariamente o número e contía global
das obrigas pendentes nas que se estea incumprindo o prazo”.

2) No  artigo  5  apartado  4º  da  mesma  lei indícase  que  “a  intervención
incorporará ao informe trimestral ao Pleno, regulado no artigo anterior, unha relación
das facturas ou documentos xustificativos, con respecto aos cales:  transcurriran mais
de tres meses desde a súa anotación no citado rexistro (Rexistro de facturas) e non se
tramitaran  os  correspondentes  expedientes  de  recoñecemento  da  obriga,  ou  se
xustificara polo órgano xestor a ausencia de tramitación dos mesmos”.

Polo  que,  en  consecuencia  con  ditas  previsións  legais,  en  canto  á
obrigatoriedade de informar o cumprimento por parte desta entidade local dos prazos
sinalados para o pagamento das obrigas (que se concretan no artigo 1 nº 3 e o artigo 3
nº 3 da repetida Lei 15/2010), a interventora e tesoureiro emitiron un informe con data
24  de  xullo  de  2017,  tomando  como  base   os  datos  obtidos  do  programa  de
contabilidade SICALWIN; de cuxo informe se deduce que da execución orzamentaria
rexistrada na contabilidade municipal, sobre o total de pagos materiais realizados entre
os días 1 de abril e 31 de xuño de 2017, salvo erro ou omisión involuntaria, obtense a
seguinte información:

a) Facturas ou documentos xustificativos pagos no segundo trimestre de
2017:

Dentro  do  período  legal  de
pago

Fóra do período legal de pago

Número de pagos 1345 36
Importe total 595.623,11 euros 33.938,82 euros
Período medio de pago                                                    38,41 días

b) Facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final do
trimestre (artigo 4 nº 3 Lei 15/2010):

Dentro  do  período  legal  de
pago

Fóra do período legal de pago

Número de pagos 517 0
Importe total 224.230,98 € 0 €
Período medio de pendente de pago                            20,73 días

c) Facturas ou documentos xustificativos con respecto aos cales, ao final do
trimestre, transcorreron máis de tres meses desde a súa anotación no rexistro de



facturas desta entidade local, e non se tramitaron os correspondentes expedientes
de recoñecemento da obriga (artigo 5 nº 4 Lei 15/2010).

• Número de operacións: 0
• Importe total: 0 euros

Tras  todo  o  exposto,  adoptáronse  –por  unanimidade  dos  trece  membros
asistentes que integran esta Corporación Local- os seguintes acordos:

Primeiro.- Quedar enterados da información facilitada pola interventora e polo
tesoureiro, a través do informe indicado.

Segundo.-  Dar traslado do informe emitido,  e dos seus anexos,  aos órganos
competentes do Ministerio de Economía e Facenda e da Xunta de Galicia.

Punto 2º) ROGOS E PREGUNTAS.
I) Por parte do concelleiro Sr. García Couso (de CxG-CCTT) formularonse as

seguintes PREGUNTAS ao Sr. alcalde:
PRIMEIRA.-  ¿Se  se  ten  unha  data  prevista  para  o  remate  da  obra

“Humanización da rúa Cima do Lugar”?, porque  na prensa díxose que a súa execución
duraría dous meses, e xa estamos acabando o mes de agosto; polo que tamén quixera
saber se se vai a  esixir  algún tipo de responsabilidade pola demora á  empresa que
realiza as obras.

SEGUNDA.- ¿Que traballos se realizaron ata agora para poder levar a cabo a
modificación do Plan  Xeral de Ordenación Municipal?

II) Por parte da concelleira Sra. Balado Conde (do PS de G- PSOE) formulouse
o seguinte ROGO ao alcalde:

* Recollendo os comentarios dos veciños, en relación coas inundacións habidas
na rúa de Lugo, pola tormenta que houbo o luns desta semana, considera que sería moi
necesario  limpar  os  sumidoiros  e  realizar  o  bacheo  da  estrada  nacional,  no  tramo
comprendido  desde  onde  está  o  Concello;  e  tamén  para  que  se  tomen  medidas  a
arranxar algo do que quedou mal feito cando se fixo a obra de acondicionamento da
travesía da rúa de Lugo.

III) Por parte do concelleiro Sr. García Rodríguez (do PP) formulouse a segunte
PREGUNTA ao Sr. Alcalde.

Reiterando  o  rogo que  realizou  a  Sra.  Balado  Conde,  sobre  as  inundacións
producidas esta semana, ¿quixera saber se se vai a dotar de consignación orzamentaria
rapidamente a algunha partida para atender ese rogo; ou se xa había algo previsto neste
sentido?

Deseguido, polo Sr. Alcalde deronse as seguintes respostas:
a) En relación coa PRIMEIRA pregunta do Sr. García Couso, quere dicirlle:
- Que dou dous prazos para o remate das obras de acondicionamento da rúa



Cima de Lugar: un de dous meses e outro de catro meses; e a obra se está executando
dentro dos prazos previstos.

- Que no non ten ningunha queixa sobre o desenvolvemento desas obras, foise
executando  moi  rapidamente  e  dáse  a  circunstancia  de  que  os  mesmos  veciños
felicitaron ao contratista, porque non se produciron molestias.

-  Que está  previsto  recibir  esa obra en  setembro,  porque só falta  votarlle  o
formigón, o cal están facendo hoxe, e entón só faltaría que se coloque o mobiliario; o
cal  non  foi  posible  facelo  antes,  porque  en  agosto  algunha  das  empresas
subministradoras non puido facelo.

b) En relación coa SEGUNDA pregunta do Sr. García Couso, quere dicir:
- Que os técnicos, que están revisando a documentación para levar a cabo a

modificación do Plan Xeral, non traballaron durante o mes de agosto.
-  Que  a  parte  dos  traballos  que  está  mais  adiantada  é  a  que  se  refire  ao

cumprimento da sentenza que se trouxo a unha sesión plenaria anterior,  en canto á
modificación que procede realizar do núcleo rural de A Igrexa da parroquia de Santa
María.

- Que tamén se reclamou unha serie de documentación aos particulares, para ir
mirando o tema forestal.

c) En relación co ROGO formulado pola Sra. Balado Conde, quere dicir:
- Que as inundacións producíronse na rúa de Lugo que acondicionou o Concello

hai poucos anos, a consecuencia da tormenta que houbo; e, como eses fenómenos son
difíciles  de  controlar,  para  paliar  os  efectos  cando  se  producen  inundacións,  polos
propios traballadores do Concello vense realizando a limpeza dos sumidoiros desa rúa,
e  tamén a  veces  se  realizou esa  limpeza  por  unha empresa  de  fóra  de Arzúa,  que
cobraba bastante.

- Que, respecto ao bacheo desa  rúa, xa dixo noutra sesión do Pleno que desde o
Ministerio de Fomento se lle informara que tiñan previsto facer un bacheo, cando se
aprobasen  os  orzamentos  xerais  do  Estado,  e  agora  -que  xa  están  aprobados  eses
orzamentos- dinlle que hai que esperar a que se faga a contratación das obras, porque
tamén queren facer un arranxo en profundidade de toda a estrada nacional 547.

Finalmente  o  Sr.  alcalde  quixo  mostrar  o  seu  agradecemento  público  aos
traballadores do Concello que estiveron traballando ata as  23.00 horas o día en que
houbo tormenta, para que está non tivera unhas peores consecuencias para os veciños.

E non habendo  mais  asuntos  que  tratar,  de  orde  do  Sr.  presidente  dáse  por
rematado o acto; levantándose a sesión as 21.40 horas do indicado día; estendéndose a
presente  acta,  que  será  autorizada  coas  sinaturas  do  alcalde  e  do  secretario,  que
certifica.




