CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

PLENO

ACTA NÚM. 02/2017

Expediente núm.:

Órgano colexiado:

PLN/2017/2

O PLENO

Data e hora da
convocatoria e
duración da
sesión

1ª convocatoria: 6 de febreiro de 2017 ás 20:00
2ª convocatoria: 6 de febreiro de 2017 ás 20:30
Inicio da sesión: 6 de febreiro de 2017 ás 20:05
Remate da sesión: 6 de febreiro de 2017 ás 21:07

Lugar

SALÓN PLENOS CASA CONSISTORIAL.CONCELLO BUEU
Non admite participación a distancia.

Presidida por

Félix Juncal Novas (alcalde)

Secretaria

Nuria Lobato Del Río

Interventor

Marcos Vázquez Campaña

ASISTENCIA Á SESIÓN
DNI

Nome e Apelidos

Asiste

52496661N

Ana Isabel Otero Pastoriza

SÍ

78735313B

Berta Pérez Hernández

NON

10826354R

Fidel Castro Quiroga

SÍ

35313656P

Inmaculada Rodríguez Dias

SÍ

35252027L

José Inocente García Cuervo

SÍ
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Tipo
Convocatoria

ACTA DO PLENO

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN

CONCELLO DE BUEU

SÍ

33250222L

Juan Carlos Eirea Eireas

SÍ

52491222R

Julio Villanueva González

SÍ

35273283T

Manuel Otero Pérez

NON

52495763B

Manuel Santos Pires

SÍ (Se incorpora á sesión, ao inicio do 2º punto
da orde do día, ás 20 horas e 10 minutos do
expresado día)

52496098R

Martín Villanueva Pastoriza

SÍ

53110366P

Mercedes del Pilar Otero
González

SÍ

52496537A

Mª José Pérez Piñeiro

SÍ

52493742Z

Mª Teresa López González

SÍ

53115453N

Silvia Carballo González

SÍ

53111731Q

Xosé Leal Fariña

SÍ

Sendo as as 20:05 horas do día 06 de febreiro de 2017, reúnese o Pleno da Corporación Municipal baixo a
presidencia do Sr. Alcalde D. Félix Juncal Novas, co fin de celebrar sesión ordinaria correspondente ao mes
de febreiro de 2017, coa orde do día que resulta da Resolución da Alcaldía núm. 77/17 de data 01 de
febreiro de 2017.
Unha vez verificada pola secretaria a válida constitución do órgano, o presidente abre a sesión, polo que
se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na orde do día.
Previamente a Presidencia manifesta que nesta sesión se recupera o espazo habitual de celebración das
sesións do pleno tras as obras de verificación da situación estructural da casa consistorial. Continúa
dando a benvida ao concelleiro do G.P.M. de SON, o sr. Villanueva González, tras a súa convalecencia que
lle impidiú asistir á derradeira sesión ordinaria do pleno correspondente ao mes de xaneiro.
Por outra banda o alcalde sinala os cambios formais na convocatoria das sesións plenarias que resultan,
por vez primeira, da convocatoria da presente sesión feita mediante Resolución da Alcaldía núm. 77/17
de data 01 de febreiro de 2017 co obxecto de diferenciar os asuntos incluídos na parte resolutiva da
sesión dos que corresponden, a un segundo bloque, consistente na actividade de control, para rematar co
punto de rogos e preguntas, nas que de agora en adiante quedarán estructuradas as convocatorias para
unha mellos sistemática e desnvolvemento das mesmas.

A) PARTE RESOLUTIVA
1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR (NÚM. 01/2017 de 16.01.2017)
Favorable (maioría
absoluta dos
presentes)

Tipo de votación: Ordinaria, Nominal e a man alzada
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52492233T

ACTA DO PLENO

RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

Félix Juncal Novas
Fidel Castro Quiroga
Inmaculada Rodríguez Dias
José Inocente García Cuervo
Juan Carlos Eirea Eireas
Martín Villanueva Pastoriza
Mª Teresa López González
Silvia Carballo González
Xosé Leal Fariña
José Manuel Vilas Pastoriza
Mercedes del Pilar Otero González

En contra

---

Abstencións

Ana Isabel Otero Pastoriza
Mª José Pérez Piñeiro
Julio Villanueva González

Ausentes

Manuel Santos Pires
Berta Pérez Hernández
Manuel Otero Pérez

Pola Presidencia dáse conta do borrador da acta núm. 01/17, correspondente á sesión ordinaria,
correspondente ao mes de xaneiro, celebrada polo Pleno da corporación municipal o luns 16.01.2017.

Número: 2017-0002 Data: 09/02/2017

A favor

ACTA DO PLENO

A favor: 11, En contra: 0, Abstencións: 3, Ausentes: 3

VOTACIÓN e ACORDO:
Logo do anterior, o Pleno da corporación municipal, por maioría absoluta de votos favorables dos seus
membros asistentes con dereito a voto (once dos dezasete membros que de dereito á constitúen)
(abstéñense de votar Ana Isabel Otero Pastoriza, Mª José Pérez Piñeiro e Julio Villanueva González , debido
a que non se atopaban presentes na indicada sesión ordinaria do Pleno da corporación municipal),
ACORDA PRESTARLLE APROBACIÓN, ao borrador da acta da sesión ordinaria, correspondente ao mes de
xaneiro, núm. 01/17, celebrada o pasado luns 16.01.2017
2. PROPOSTA DE 23.01.2017 DO PRESIDENTE DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
URBANISMO, PATRIMONIO E VIVENDA RELATIVA Á MODIFICACIÓN DAS FUNCIÓNS DEFINIDAS
NO ACORDO ADOPTADO POLO PLENO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA O 29 DE XUÑO
DE 2015..EXPEDIENTE 1653/2016.
Favorable (maioría
absoluta dos
presentes)

Tipo de votación: Ordinaria, Nominal e a man alzada
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Non producíndose intervencións ó respecto, pola Alcaldía sométese a votación ordinaria, nominal e a
aman alzada, a aprobación o borrador da acta núm. 01/17, correspondente á sesión ordinaria,
correspondente ao mes de xaneiro, celebrada polo Pleno da corporación municipal o luns 16.01.2017.

CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

En contra

Manuel Santos Pires
Mercedes del Pilar Otero González
José Manuel Vilas Pastoriza

Abstencións

---

Ausentes

Berta Pérez Hernández
Manuel Otero Pérez

(Se incorpora á sesión, o sr. Santos Pires, sendo ás 20 horas e 10 minutos do expresado día)
Pola Presidencia dáse conta do expediente 1653/2016 relativo á proposta de 23.01.2017 do presidente
da Comisión informativa permanente de urbanismo, patrimonio e vivenda relativa á modificación das
funcións definidas no acordo adoptado polo Pleno en sesión extraordinaria celebrada o 29 de xuño de
2015, procedendo á lectura do resultado da votación do ditame da Comisión Informativa de Facenda e
Especial de Contas, emitido con data 01/02/17, no seguinte senso:
“Sometida a votación esta proposta, a Comisión informativa de Facenda, Réxime Interior e Especial
de Contas, cos votos a favor dos Concelleiros de BNG-Asembleas Abertas (5), SON (1) e a abstención
formulada polos Concelleiros de PP (2), DITAMINA FAVORABLEMENTE A PROPOSTA de 23.01.2017 do
presidente da comisión informativa permanente de urbanismo, patrimonio e vivenda relativa á
modificación das funcións definidas no acordo adoptado polo Pleno en sesión extraordinaria celebrada
o 29 de xuño de 2015”
De seguido o Presidente cédelle a palabra ó Concelleiro Delegado de Urbanismo, Patrimonio e Vivenda
que xustifica a súa proposta, formulada con data 23.01.2017 e dictaminada con data 01.02.2017, nos
seus propios termos, dando lectura á mesma co seguinte contido literal:
“No Pleno celebrado en sesión extraordinaria de 29.06.2015 se aprobou a proposta de alcaldía
relativa á creación e composición das comisións informativas permanentes e especial de contas de
data 22.06.2015.
Deste xeito, as funcións da Comisión Informativas Permanente de Urbanismo, Patrimonio e Vivenda
quedaron definidas concretamente como se transcribe a continuación:
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A favor

ACTA DO PLENO

A favor: 12, En contra: 03, Abstencións: 0, Ausentes: 2

CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

“c) A comisión informativa permanente de urbanismo, patrimonio e vivenda corresponderalle
ademáis, ditaminar os asuntos que sexan sometidos á decisión da Xunta de Goberno Local en materia
de aprobación dos instrumentos de planeamento e de desenvolvemento do planeamento xeral non
expresamente atribuídas ao Pleno, así como a dos instrumentos de xestión urbanística e dos
proxectos de urbanización e control municipal da construcción e do uso dos predios mediante licenza
municipal consistente no outorgamento das licenzas urbanísticas á que fai referencia o artigo 194 da
lei 9/2012 trala modificación operada pola lei 9/2013.”

Quede redactado do seguinte xeito:
c) A comisión informativa permanente de urbanismo, patrimonio e vivenda corresponderalle ademáis,
ditaminar os asuntos que sexan sometidos á decisión da Xunta de Goberno Local en materia de
aprobación dos instrumentos de planeamento e de desenvolvemento do planeamento xeral non
expresamente atribuídas ao Pleno, así como a dos instrumentos de xestión urbanística e dos
proxectos de urbanización e a dación de conta dos actos administrativos relativos ao control
municipal da construcción e do uso dos predios mediante licenza municipal consistente no
outorgamento das licenzas urbanísticas á que fai referencia o artigo 142 da lei 2/2016, de 10 de
febreiro, do solo de Galicia.”
Rematada a lectura do ditame da comisión informativa permanente de facenda e da proposta do xeito
indicado nos parágrafos anteriores, a presidencia declara aberto o debate
DEBATE
O sr. Santos Pires anuncia a súa oposición á proposta xustificándoa no xeito de que considera que
evitar o ditame previo dos asuntos de urbanismo so retrasaría máis que aproximadamente unha
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1º Modificar as funcións comprendidas na área comepetencial da Comisión Informativa Permanente
de Urbanismo, Patrimonio e Vivenda e definidas no acordo do pleno celebrado en sesión
extraordinaria do 29.06.2015 en base á proposta de alcaldía de data 22.06.2015, no senso de
modificar o apartado c) relativo ás funcións das Comisións Informativas Permanentes, concretamente
onde dí:
“c) A comisión informativa permanente de urbanismo, patrimonio e vivenda corresponderalle
ademáis, ditaminar os asuntos que sexan sometidos á decisión da Xunta de Goberno Local en materia
de aprobación dos instrumentos de planeamento e de desenvolvemento do planeamento xeral non
expresamente atribuídas ao Pleno, así como a dos instrumentos de xestión urbanística e dos
proxectos de urbanización e control municipal da construcción e do uso dos predios mediante licenza
municipal consistente no outorgamento das licenzas urbanísticas á que fai referencia o artigo 194 da
lei 9/2012 trala modificación operada pola lei 9/2013.”
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Correspondendo ao Pleno da corporación municipal a creación e determinación da composición das
Comisións Informativas previstas no artigo 20.1.c) da lei 7/85 de 2 de abril reguladora das bases de
réxime local ( LBRL) e 59 da Lei 5/97 da Administración Local de Galicia ( LALGA), pola presente
propoño ao pleno da corporación a adopción do seguinte ACORDO:

ACTA DO PLENO

Tendo en conta os principios de eficiencia e economía administrativa e co fin de promover a
celeridade nos trámites administrativos en beneficio dos cidadáns estímase necesario proceder á
modificación das funcións propias da Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Patrimonio e
Vivenda no senso de atribuírlle a dación de conta dos actos administrativos relativos ao control
municipal da construcción e do uso dos predios mediante licenza municipal consistente no
outorgamento das licenzas urbanísticas á que fai referencia o artigo 142 da lei 2/2016, de 10 de
febreiro, do solo de Galicia

CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

semana a súa resolución na correspondente sesión da XGL véndose afectado o acceso dos GPM da
oposición aos correspondentes expedientes administrativos que, ata agora, tiñan garantido a través
da celebración da correspondentes sesión extraordinaria de Urbanismo para emitir ditame previo
neste tipo de procedementos.
Remata considerando que non cre tan eficaz a medida proposta como na parte expositiva se xustifica
e, por contra, considera que afecta ao principio de transparencia e ao exercizo da función de control y
fiscalización dos grupos políticos municipais da oposición municipal.
O sr. Vilas Pastoriza considera que os grupos da oposición non ten culpa do retraso na tramitación dos
expedientes do departamento de urbanismo e manifesta que o concelleiro delegado de Urbanismo
segue sen dar explicacións pormenorizadas do retraso de máis de seis meses na concesión das
licenzas urbanísticas interesadas.

Na parte expositiva da proposta o concelleiro delegado de urbanismo a xustifica en razóns de
eficiencia e economía administrativa e considera que tan so se tarda unha semana entre a
convocatoria e a celebración da comisión para logo someter os asuntos a XGL, como moito son quince
días dende que se convoca a comisión informativa ata que se resolven os expedientes en XGL,
mentres que o retraso na tramitación destes expedientes acumula xa máis de seis meses, co cal,
entende, que a razón non pode ser a convocatoria e celebracións das sesións extraordinarias da
comisión informativa de urbanismo que co esta proposta pretende o goberno local eliminar.

Número: 2017-0002 Data: 09/02/2017

Engade que as licenzas, como acto regrado, xa veñen dadas a través dos correspondentes informes
técnico e xurídico ás mesmas, e a Comisión informativa unicamente ditamina previo exame do
expediente, sen ter facultades decisivas pero si de estudio, informe e control que agora se vedan.
Neste senso, propuxo ao alcalde que se remitirá aos grupos da oposición unha relación dos asuntos
que ían a someterse a consideración da correspondente XGL.

ACTA DO PLENO

Considera que coa proposta de acordo que está a debaterse se ataca á oposición e non cre que este
sexa o procedemento máis adecuado e así se llo fixo saber ao alcalde.

Recorda ao concelleiro delegado de urbanismo que tiña solicitada a convocatoria dunha sesión para
dar explicacións sobre esta situación a aínda non obtivo resposta algunha.
Remata a súa intervención manifestando que para gobernar a base a acordos de XGL e decretos, tal e
como fixo na derradeira semana autorizando unha licenza de obra por decreto, sen ditaminar
previamente, tal e como fai o goberno local, poderían aforrar as comisións informativas permanentes.
O sr. Santos Pires pregunta ao alcalde se terán acceso aos expedientes de urbanismo tal e como ata
agora se facía ao convocar ás sesións extraordinarias da comisión informativa de urbanismo.
O sr. Alcalde resposta que terán acceso tal e como ata agora aos expedientes completos para poder
exercer as súas funcións de control e fiscalización.
O sr. Villanueva González xustifica o seu apoio á proposta sempre que da mesma resulte mellorada a
eficacia e eficiencia na tramitación dos expedientes para garantir unha pronta resolución das
solicitudes de licenza urbanística.
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Tampouco entende o aforro económico tendo en conta a baixa indemnización por asistencia a estas
sesións e, pola contra, foi contratado persoal técnico para o departamento de urbanismo que si supón
un incremento no gasto que soporta o concello neste eido.

CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

Respecto a economía desexa que o goberno sexa congruente e cambie o seu voto na moción
presentada por él e que será sometida nesta sesión, por vía de urxencia, respecto das asignacións aos
grupos e que xa votou en contra na correspondente comisión informativa permanente.
O sr. Villanueva Pastoriza resposta, ao sr. Vilas, manifestando que coa formulación da proposta que
está a debaterse non bota a culpa dos problemas que poidan existir no departamento de urbanismo á
oposición municipal.
Respecto á xustificación da proposta argumenta que as razóns de economía se refiren a economía de
medios e non á redución de gastos económicos.

Manifesta que o concello de Bueu foi o primer concello da comarca en adaptarse ao novo réxime de
comunicacións previas. Sinala que neste ano houbo que adaptar os modelos de documentos e a
dinámica de traballo do departamento a importantes cambios derivados da nova lei de solo de Galicia
de 2016 e o seu regulamento de desenvolvemento, así como ao cambio radical que supuxo a entrada
en vigor da nova L39/2015 de procedemento administrativo e o personal do departamento fixo un
importante traballo tanto a nivel administrativo como xurídico para adaptarse a estes cambios do
xeito que, na actualidade, o traballo está actualizado e macanizado.

Número: 2017-0002 Data: 09/02/2017

No senso sinalado destaca o feito de que, no pasado ano, tramitáronse alrededor de 300
comunicacións previas que se presentan por rexistro e deben ser tramitadas para comprobar que
cumpren con todos os requisitos, evacuándose os correspondentes informes e, en moitas ocasións,
debendo tramitar, en prazos moi cortos, requerimientos de subsanación das mesmas.

ACTA DO PLENO

Recorda que no departamento de urbanismo non so se tramitan solicitudes de licenza de obra senón
tamén multitude de procedementos, tales como comunicacións de furanchos, ocupación do dominio
público e das praias con establecementos de temporada, ou a tramitación de autorizacións de festas
que, en ocasións, ralentizan a tramitación doutros expedientes.

Respecto ás solicitudes de licenzas pendentes, recorda ao sr. Vilas que na derradeira sesión
extraordinaria da comisión informativa previa á XGL se ditaminaron tan so tres de obra nova, o cal
indica que non son tantas as solicitudes de licenza de obra nova pendentes de resolver.
Remata reiterando o manifestado e agradecendo publicamente a implicación do departamento de
urbanismo en todo este tempo.
O sr. Vilas Pastoriza, abre unha segunda quenda de intervencións, manifestando que, pola
intervención do concelleiro delegado de urbanismo, parece que o departamento de Urbanismo está
moi saturado e considera posible que o caos sexa do funcionamento do concello en xeral. Qué fan o
resto de departamentos?.
Considera posible que o departamento de urbanismo este tramitando procedementos que non lle
corresponden e o resto de departamentos estean inmersos nun caos administrativo.
O sr. Alcalde non comparte a visión apocalíptica do sr. Vilas respecto do funcionamento do concello,
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Engade que a proposta trata de liberar a tramitación dos procedementos de cargas burocráticas
innecesarias evitando ter que realizar convocatorias, celebrar sesións, levantar actas e certificar
ditamenes para incorporar aos expedientes de solicitude de licenzas con carácter previo o seu
sometemento ao órgano que debe decidir sobre as mesmas.

CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

sobre todo tendo en conta os profundos cambios lexislativos dos derradeiros anos que obriga a un
profundo proceso de modernización administrativa do concello que, en moitas ocasións, produxeron
disfuncións agravadas polo feito de que Bueu é un concello mediano con limitacións financieiras
impostas dende a Administración xeral do Estado que lle impiden contar con medios axeitados para
poder facer as cousas como o goberno local quere.

Respecto á alusión feita polo sr. Vilas respecto da licenza de obra outorgada por resolución de alcaldía,
clarexa que se trataba da legalización dunha obra que se atopaba xudicializada e existía advertencia
xudicial de imposición de multas ao alcalde, esixindo o xulgado a xustificación da autorización da
legalización antes do 30 de xaneiro de 2017.
Neste senso, recorda ao sr. Vilas que ou outorgamento de licenzas de obra é unha atribución propia do
alcalde e, sen perxuízo da delegación operada ao respecto en favor da XGL, a normativa sobre
procedemento prevé a avocación das delegacións efectuadas polos titulares de atribucións
administrativas, polo tanto, a concesión de dita licenza se realizo co cumprimento das normas
aplicables ao respecto, sen infrinxir norma algunha e quedando motivada e xustificada a avocación en
dito acto administrativo.
A sra. Otero González pregunta se os prazos de outorgamento de licenzas se van a reducir co acordo
que, no seu caso, se adopte en base á proposta que está a debaterse e cál é o prazo estimado de
concesión.
O sr. Alcalde resposta qué é complicado sinalar un prazo estimado de concesión de licenzas pola
complexidade destes expedientes xa que en moitas ocasións hai que formular requerimentos de
subsanación das solicitudes inicialmente presentadas que dilatan no tempo a resolución definitiva das
solicitudes de licenza.
O sr. Villanueva Pastoriza engade que poden necesitarse dous, tres, seis o máis dun ano para resolver
as solicitudes dependendo de cada caso. En calquera caso, a nova normativa reduce
significativamente os supostos nos que é preceptiva a licenza, establecendo como regra xeral, as
comunicacións previas e declaracións responsables.
Non producíndose máis intervencións ó respecto, pola Alcaldía sométese a votación ordinaria, nominal
e a aman alzada, a aprobación da proposta de 23.01.2017 do presidente da Comisión informativa
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Confía en que esta travesía sexa superada e se vaia normalizando todo e coa medida que se debate
se pretende reducir traballo administrativo innecesario e racionalizar os procesos tendo en conta a
economía de medios para garantir a eficiencia administrativa.

ACTA DO PLENO

Non comparte a idea do sr. Vilas de que o concello este inmerso nun caos, senón que en anos
anteriores non se tomaron as medidas necesarias con rigor e contundencia. Ata agora había nos
departamentos papeis máis o menos ordeados e expedientes e agora hai procedementos
administrativos que levan propostas de acordo, antecedentes documentais e informes con garantías
xurídicas o que pode non ser de interese para a oposición pero si para a cidadanía que ve como as
súas solicitudes se tramitan con garantías xurídicas e os expedientes que xeneran se localizan de
forma áxil e eficaz.

Número: 2017-0002 Data: 09/02/2017

Nos derradeiros meses o concello de Bueu ha sufrido un profundo cambio nas formas de traballo
sendo pionero, respecto ao resto de concellos da comarca, na implantación da administración
electrónica para poder cumprir, en prazo, as obrigas impostas pola entrada en vigor da nova lei de
procedemento e adiantándose incluso á Deputación provincial.

CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

permanente de urbanismo, patrimonio e vivenda relativa á modificación das funcións da Comisión
informativa permanente de URBANISMO, PATRIMONIO E VIVENDA definidas no acordo adoptado polo
Pleno en sesión extraordinaria celebrada o 29 de xuño de 2015 .

c) A comisión informativa permanente de urbanismo, patrimonio e vivenda corresponderalle ademáis,
ditaminar os asuntos que sexan sometidos á decisión da Xunta de Goberno Local en materia de
aprobación dos instrumentos de planeamento e de desenvolvemento do planeamento xeral non
expresamente atribuídas ao Pleno, así como a dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de
urbanización e a dación de conta dos actos administrativos relativos ao control municipal da construcción e
do uso dos predios mediante licenza municipal consistente no outorgamento das licenzas urbanísticas á
que fai referencia o artigo 142 da lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.

3. MOCIÓN PRESENTADA POR GPM BNG DE 25.01.2017 RELATIVA Á IMPOSICIÓN DUNHA TAXA
POLA UTILIZACIÓN OU APROVEITAMENTO DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POLAS EMPRESAS
TITULARES DE INSTALACIÓNS DE TRANSPORTE DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS OU
HIDROCARBUROS.
Favorable
(unanimidade dos
presentes)

Tipo de votación: Ordinaria, Nominal e a man alzada
A favor: 15, En contra: 0, Abstencións: 0, Ausentes: 2
A favor

Félix Juncal Novas
Fidel Castro Quiroga
Inmaculada Rodríguez Dias
José Inocente García Cuervo
Juan Carlos Eirea Eireas
Martín Villanueva Pastoriza
Mª Teresa López González

Concello de Bueu
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Quede redactado do seguinte xeito:
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“c) A comisión informativa permanente de urbanismo, patrimonio e vivenda corresponderalle
ademáis, ditaminar os asuntos que sexan sometidos á decisión da Xunta de Goberno Local en materia
de aprobación dos instrumentos de planeamento e de desenvolvemento do planeamento xeral non
expresamente atribuídas ao Pleno, así como a dos instrumentos de xestión urbanística e dos
proxectos de urbanización e control municipal da construcción e do uso dos predios mediante licenza
municipal consistente no outorgamento das licenzas urbanísticas á que fai referencia o artigo 194 da
lei 9/2012 trala modificación operada pola lei 9/2013.”

ACTA DO PLENO

VOTACIÓN e ACORDO:
Logo do anterior, o Pleno da corporación municipal, por maioría absoluta de votos favorables dos seus
membros asistentes con dereito a voto (12 votos a favor, dos que 11 corresponden aos concelleiros
asistentes do GPM do BNG e 01 do concelleiro do GPM SON e 03 votos en contra, dos que 02 se
corresponden aos concelleiros do GPM PP e 01 ao concelleiro do GPM do PSdeG-PSOE), acorda modificar
as funcións comprendidas na área comepetencial da Comisión Informativa Permanente de Urbanismo,
Patrimonio e Vivenda e definidas no acordo do pleno celebrado en sesión extraordinaria do
29.06.2015 en base á proposta de alcaldía de data 22.06.2015, no senso de modificar o apartado c)
relativo ás funcións das Comisións Informativas Permanentes, concretamente onde dí:

CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

Abstencións

---

Ausentes

Berta Pérez Hernández
Manuel Otero Pérez

Pola Presidencia dáse conta da moción presentada por GPM do BNG de 18.01.2017 (RE núm. 618 de
25.01.2017) de relativa á imposición dunha taxa pola utilización ou aproveitamento do dominio público
local polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos,
procedendo á lectura do resultado da votación do ditame da Comisión Informativa de Facenda e Especial
de Contas, emitido con data 01/02/17, no seguinte senso:
“Sometida a votación a Moción presentada polo Grupo Municipal BNG-ASEMBLEAS ABERTAS, a mesma
foi aprobada por unanimidade dos Sres. Concelleiros que asistiron a esta Comisión, en total 8 votos dos
Grupos Municipais de BNG-ASEMBLEAS ABERTAS, PP, e SON que SOLICITA DO PLENO DA CORPORACIÓN
MUNICIPAL ADOPCIÓN DE ACORDO DE iniciar os estudios e xestións necesarias para a tramitación e
aprobación dunha ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización ou aproveitamento do dominio
público local polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou
hidrocarburos, e solicitar dos departamentos de Intervención e/ou Tesourería Municipal informe previo
que determine, no seu caso, si Auga, Telefonía e outros supostos estarían incluidos na Sentenza do
Tribunal Supremo, relativa á imposición dunha taxa pola utilización ou aproveitamento do dominio
público local polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou
hidrocarburos.”
De seguido a presidencia xustifica a citada moción, formulada con data 18.01.2017 e dictaminada con
data 01.02.2017 nos seus propios termos, dando lectura á mesma co seguinte contido literal:
“O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego de Bueu, ao abeiro do Regulamento orgánico
municipal, presenta a seguinte proposición, para o seu debate en Pleno, relativa abordar o estudo,
tramitación e aprobación dunha taxa pola utilización ou aproveitamento do dominio público local polas
empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Tribunal Supremo vén de avalar en diversas sentenzas que os concellos graven as empresas titulares
de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos pola utilización do dominio
público local cun cálculo que excede o valor catastral dos terreos e que inclúe a súa utilidade.
Fronte á pretensión de anulación de diversas ordenanzas municipais que fixaron unha taxa específica
con ese obxecto, emitíronse de momento cinco sentenzas que sentan doutrina dando a razón aos
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En contra

ACTA DO PLENO

Silvia Carballo González
Xosé Leal Fariña
Ana Isabel Otero Pastoriza
Mª José Pérez Piñeiro
Julio Villanueva González
Manuel Santos Pires
Mercedes del Pilar Otero González
José Manuel Vilas Pastoriza

CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

concellos e pechan un longo enfrontamento entre municipios e compañías, sobre todo eléctricas, que
se negaban a pagar estas taxas.
Estes fallos, contrarios a Unión Fenosa, Gas Galicia e Red Eléctrica, e con impacto directo no resto do
sector eléctrico e tamén noutros sectores que empregan o dominio público para o transporte de gas ou
hidrocarburos, requiren que as ordenanzas fiscais regulen unha taxa pola utilización privativa ou
aproveitamento especial do dominio público local das instalacións de transporte de enerxía eléctrica,
gas e hidrocarburos.

Aclárase expresamente que é legal a pretensión dos concellos de gravar a utilidade que lle reporta ás
empresas de enerxía, gas ou hidrocarburos a utilización privativa ou o aproveitamento especial do solo
que forma parte do dominio público, con exclusión doutros usos, para unha actividade netamente
industrial consistente en transportar e distribuír enerxía eléctrica (partindo dos casos axuízados nas
sentenzas) mais tamén gas ou hidrocarburos (ao estenderse a dito obxecto as ordenanzas validadas
xudicialmente).
Unha vez resolta a controversia xudicial a prol dos concellos, cómpre iniciar os procesos e trámites
necesarios para poder facer efectiva a taxa pola utilización ou aproveitamento do dominio público local
polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos neste
concello.
En base ao exposto, o Grupo Municipal do BNG de Bueu, solicita do Pleno da Corporación Municipal a
adopción do seguinte A C O R D O
Iniciar os estudos e xestión necesarias para a tramitación e aprobación, a través da correspondente
ordenanza fiscal reguladora, dunha taxa pola utilización ou aproveitamento do dominio público local
polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos nos
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As propias sentenzas emitidas avalan o cálculo das tarifas da taxa de acordo cun estudo
técnico-económico onde se empregan como criterios para obter o seu valor a suma do valor catastral
do solo rústico con construcións co valor das instalacións, e a base impoñíbel é resultado de multiplicar
ese valor do inmóbel ao coeficiente de relación co mercado e a ocupación en metro cadrado que
corresponde a cada metro lineal. Así, a cota a pagar sitúase entre 3.000 euros e 12.000 euros por
metro lineal no caso das instalacións de transporte eléctrico, segundo o tipo de tensión -baixa, media
ou alta-, e no que atinxe ás de transporte de gas, oscila entre os 500 euros e os 4.000 euros.

Cod. Validación: 3JFZNH9C2E623MQQN5HCCGH5D | Corrección: http://bueu.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 11 a 21

A Lei Reguladora das Facendas Locais estabeleceu en 2004 que as empresas eléctricas, de gas, de
auga e hidrocarburos están obrigadas a pagar unha taxa fixada por un informe técnico-económico por
atravesar o dominio público local, aínda que non os subministren. Malia esa habilitación legal, e unha
vez se aprobaron ordenanzas reguladoras para fixar esa obriga de xeito concreto, as empresas non
aboaron nunca dita taxa, amosando belixerancia e conflitividade xudicial contra as entidades locais
que a impulsaron, negando uns recursos lexítimos ás entidades locais necesarios para poder afortalar
os servizos locais.

ACTA DO PLENO

Ademais, tamén se validan os criterios empregados polos informes ténico-económicos onde se valora o
solo ocupado como se esas liñas e canalizacións se tratasen de construcións a efectos de calcular a
base impoñíbel da taxa.

CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

termos das sentenzas do Tribunal Supremo que así o avalan”
O sr. alcalde clarexa que á proposta de acordo contida no escrito da moción de 18.01.2017 habería que
engadir a enmenda proposta polo sr. Villanueva González e aceptada polo GPM do BNG, na sesión
ordinaria da comisión informativa que dictaminou o asunto, consistente na seguinte engadega ao
remate da proposta de acordo que figura no texto da moción:
“ e en todos aqueles supostos que puderan ser de aplicación (empresas de telefonía, auga, etc)”
E manifesta que aínda non está incorporado o informe a que se fixo referencia na comisión informativa
que ditaminou a moción por que non houbo tempo a elaborarlo pero unha vez esté feito se incorporará
e redactará a proposta en base ao mesmo.

Non producíndose máis intervencións ó respecto, pola Alcaldía sométese a votación ordinaria, nominal
e a aman alzada, a aprobación da moción presentada por GPM do BNG de 18.01.2017 (RE núm. 618 de
25.01.2017) de relativa á imposición dunha taxa pola utilización ou aproveitamento do dominio público
local polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos coa
enmienda introducida na Comisión informativa de Facenda que á ditaminou, no senso sinalado polo alcalde
tras a lectura literal da mesma.
VOTACIÓN e ACORDO:
Logo do anterior, o Pleno da corporación municipal, por unanimidade do seus membros asistentes con
dereito a voto (15 dos 17 que de dereito a compoñen), acorda iniciar os estudos e xestión necesarias para a
tramitación e aprobación, a través da correspondente ordenanza fiscal reguladora, dunha taxa pola
utilización ou aproveitamento do dominio público local polas empresas titulares de instalacións de
transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos nos termos das sentenzas do Tribunal Supremo que así
o avalan e en todos aqueles supostos que puderan ser de aplicación (empresas de telefonía, auga, etc).
4. (FÓRA DA ORDE DO DÍA) MOCIÓN PRESENTADA POLO GPM SON (RE núm. 78/2017 DE
04.01.2017) RELATIVA ÁS RETRIBUCIÓNS POR ASISTENCIAS A PLENO E COMISIÓNS
INFORMATIVAS E ASIGNACIÓNS AOS GPM
Desfavorable
(rexeitada por
maioría de votos
en contra)

Tipo de votación: Ordinaria, Nominal e a man alzada
A favor: 01, En contra: 14, Abstencións: 0, Ausentes: 2
A favor

Julio Villanueva González
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O sr. Villanueva González reitera a xustificación dada do seu apoio á moción coa enmienda aceptada
polo sr. Alcalde na sesión da Comisión informativa que ditaminou o asunto xa que aínda que na parte
expositiva da moción se fai referencia á auga non se recolle mención algunha na parte dispositiva da
moción e o mesmo pasa coas de telefonía móvil que ocupan o mesmo que ás de enerxía eléctrica.

ACTA DO PLENO

DEBATE

Número: 2017-0002 Data: 09/02/2017

Rematada a lectura do ditame da comisión informativa permanente de facenda e da moción do xeito
indicado nos parágrafos anteriores, a presidencia declara aberto o debate

CONCELLO DE BUEU

Abstencións

---

Ausentes

Berta Pérez Hernández
Manuel Otero Pérez

Pola Presidencia dáse a palabra ao sr. Villanueva González para que xustifique a urxencia da moción
presentada polo GPM SON (RE NÚM. 78/2017 de 04.01.2017) relativa ás retribucións por asistencias a
pleno e comisións informativas e asignacións aos GPM por non quedar incluída na orde do día que
acompaña á convocatoria desta sesión ordinaria do pleno aínda que a mesma xa foi ditaminada pola
comisión informativa permanente de facenda en sesión ordinaria celebrada con data 11.01.2017.
O sr. Villanueva González xustifica a urxencia no senso de que a súa moción foi retirada na derradeira
sesión plenaria por non atoparse na mesma para poder defendela e, pese a estar ditaminada, non se
incluíu nesta sesión.
Xustificada a urxencia, a presidencia somete a votación ordinaria e nominal a man alzada a
ratificación da inclusión na orde do día da moción presentada polo GPM SON (RE NÚM. 78/2017 de
04.01.2017) relativa ás retribucións por asistencias a pleno e comisións informativas e asignacións
aos GPM na presente sesión, xa dictaminada desfavorablemente pola comisión informativa
permanente de facenda en sesión ordinaria celebrada con data 11.01.2017, nos termos esixidos no
art. 82.3 do real decreto 2568/86
VOTACIÓN E ACORDO S./ RATIFICACIÓN DA INCLUSIÓN NA ORDE DO DÍA DA PRESENTE SESIÓN DA
MOCIÓN PRESENTADA POLO GPM SON (RE NÚM. 78/2017 DE 04.01.2017) RELATIVA ÁS RETRIBUCIÓNS
POR ASISTENCIAS A PLENO E COMISIÓNS INFORMATIVAS E ASIGNACIÓNS AOS GPM
O Pleno da Corporación municipal en votación ordinaria, nominal a man alzada, acorda, por
unanimidade do seus membros asistentes (15 dos 17 que de dereito a conforman) ratifica a inclusión
na orde do día da presente sesión da moción presentada polo GPM SON (RE NÚM. 78/2017 de
04.01.2017) relativa ás retribucións por asistencias a pleno e comisións informativas e asignacións
aos GPM que literalmente di:
“No Pleno do 29/06/2015 no punto OCTAVO da orde do día tomouse a decisión por parte do Pleno da
corporación das retribución a percibir tanto pola asistencia a plenos e comisións informativas, así
como unha cantidade fixa para cada grupo mais 10 euros por concelleiro electo nese grupo, sendo
esta cantidade mensual.
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Félix Juncal Novas
Fidel Castro Quiroga
Inmaculada Rodríguez Dias
José Inocente García Cuervo
Juan Carlos Eirea Eireas
Martín Villanueva Pastoriza
Mª Teresa López González
Silvia Carballo González
Xosé Leal Fariña
Ana Isabel Otero Pastoriza
Mª José Pérez Piñeiro
Manuel Santos Pires
Mercedes del Pilar Otero González
José Manuel Vilas Pastoriza
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En contra

ACTA DO PLENO

RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

Debido a que dende esa data ningún dos grupos políticos recibiron ningún tipo de asignación e como
xa o noso grupo municipal dixo no seu momento votando en contra deste punto en concreto desde o
grupo municipal ACB SON propón o pleno da corporación a votación e aprobación se procede do
seguinte:
-Deixar sen efecto o acordo acadado naquela sesión plenaria entorno a este punto.”
Rematada a lectura da moción polo sr. Villanueva González, a presidencia declara aberto o debate

O sr. Villanueva González considera mais necesario exercer os seus dereitos representativos a través
da participación activa nas comisións informativas permanentes o en recibir explicacións detaiadas do
goberno respecto da xestión que fan dos asuntos públicos e non ter que enterarse polos medios de
comunicación, ou dispor dun lugar para atender aos veciños e cree que a asignación aos grupos non
lle va a permitir facer mellor oposición.
O sr. Santos Pires manifesta o seu apoio á asignación aos grupos e incluso de pasar o crédito
destinado á indemnización dos concelleiros para incrementar a asignación que lle corresponde a cada
grupo.
Non producíndose máis intervencións ó respecto, pola Alcaldía sométese a votación ordinaria, nominal
e a aman alzada, a aprobación da moción presentada polo GPM SON (RE NÚM. 78/2017 de 04.01.2017)
relativa ás retribucións por asistencias a pleno e comisións informativas e asignacións aos GPM co
seguinte resultado
VOTACIÓN e ACORDO:
Logo do anterior, o Pleno da corporación municipal, por maioría de votos en contra do seus membros
asistentes con dereito a voto (14 dos 17 que de dereito a compoñen) e 01 voto a favor, acorda rexeitar a
moción presentada polo GPM SON (RE NÚM. 78/2017 de 04.01.2017) relativa ás retribucións por
asistencias a pleno e comisións informativas e asignacións aos GPM
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Remata recordando que se trata dun dereito de cada grupo que non están obrigados a solicitar e
proba delo e que, aínda, ningún grupo reclamou as cantidades.
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O sr. Alcalde defende a proposta inicial aprobada na sesión extraordinaria organizativa que agora
pretende deixarse sen efectos xa que a mesma recolle as demandas e propostas dos diferentes
grupos políticos municipais dende longo. A intención do BNG sempre foi a de intentar normalizar e
equiparar o concello de Bueu co resto de concellos. Xa no ano 2003, esta proposta ía na axenda do
goberno municipal para evitar situacións inxustas entre os diferentes grupos. Ademais a normativa
prevé estas asignacións que entende plenamente xustificadas sobre todo tendo en conta a falta de
medios materiais para ofrecer a todos os grupos dun espazo onde poidan exercer as súas funcións
públicas de representación.

ACTA DO PLENO

DEBATE
O sr. Villanueva González reitera a xustificación dada nos propios termos da moción da que deu
lectura e reitera o manifestado no punto 2º da orde do día desta sesión no senso de que o principio de
eficiencia económica que serveu ao goberno para defender a súa proposta de cambio de funcións das
comisións informativas de urbanismo lles sirva agora para apoiar a súa moción ademáis de por
decencia política, xa que considera innecesarias as asignacións aos GPM e proba delo é que aínda non
se abonaron as indemnización aos grupos.

CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

B) ACTIVIDADE DE CONTROL
1. INFORMES DE MOROSIDADE 4º TRIMESTRE 2016 CONCELLO. EXPEDIENTE 168/2017.
Declaración de toma de razón
Polo Sr. alcalde dáse conta do informe, de 18.01.2017, de morosidade do concello relativo ao 4º
trimestre do ano 2016 subscrito polo Interventor e Tesoureiro, emitido en cumprimento da lei 15/2010
de medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais que conteñen a relación de pagos
realizados, os intereses de demora pagados, as facturas pendentes de pago e as pendentes de
recoñecemento de obriga no 4º trimestre do ano 2016.

Declaración de toma de razón
Polo Sr. alcalde dáse conta do informe, de 18.01.2017, de morosidade do IMD relativo ao 4º trimestre
do ano 2016 subscrito polo Interventor e Tesoureiro, emitido en cumprimento da lei 15/2010 de
medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais que conteñen a relación de pagos
realizados, os intereses de demora pagados, as facturas pendentes de pago e as pendentes de
recoñecemento de obriga no 4º trimestre do ano 2016.
Non facendo uso da palabra ningún dos concelleiros asistentes á sesión, polo Sr. Alcalde declarase o
coñecemento polo Pleno da corporación municipal do informe de morosidade do IMD relativos ao 4º
trimestre do ano 2016 subscritos polo Interventor e Tesoureiro do concello de data 18.01.2017.

ACTA DO PLENO

2. INFORMES DE MOROSIDADE 4º TRIMESTRE 2016 I.M.D.. EXPEDIENTE 169/2017.

Número: 2017-0002 Data: 09/02/2017

Non facendo uso da palabra ningún dos concelleiros asistentes á sesión, polo Sr. Alcalde declárase o
coñecemento polo Pleno da corporación municipal do informe de morosidade do concello relativos ao 4º
trimestre do ano 2016 subscritos polo Interventor e Tesoureiro do concello de data 18.01.2017.

3. MEMORIA SEGUEMENTO PLAN DE AXUSTE. CUARTO TRIMESTRE DO EXERCICIO 2016.
EXPEDIENTE 260/2017.

Polo Sr. Alcalde dáse conta da seguinte memoria de seguimento do Plan de Axuste co Concello de Bueu,
correspondente ao 4º trimestre de 2016, subscrita polo alcalde con data 24.01.2017, en cumprimento do
disposto nos arts. 10 do Real Decreto Lei 7/2012, de 9 de marzo, polo que se crea o Fondo para a
Financiación de Pago a Provedores, relativo ás obrigas de información das entidades locais, e 10.3 da Orde
HAP/2015/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información
previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financieira:
“ La información suministrada se refiere a los datos provisionales de ejecución del cuarto trimestre del
presupuesto para el ejercicio 2016 del Ayuntamiento de Bueu.
Es necesario advertir que los datos son provisionales.
A.GASTOS.- De acuerdo con el artículo 10 de la Orden EHA/2105/2012, en el presente informe han de
analizarse las desviaciones habidas respecto del calendario de ejecución o las medidas del Plan de Ajuste.
Respecto de los ajustes propuestos en el plan, se han producido las siguientes variaciones:
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Declaración de toma de razón

CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

Capítulo I de gastos: La comparación de los datos acumulados al 4 trimestre de 2016 respecto de
los acumulados al 4 trimestre de 2015 ofrece un menor gasto en 2016 (obligaciones reconocidas)
de 207.209,99 euros. La comparación con el 4 trimestre del ejercicio 2011, ejercicio que se toma
como referencia a la hora de realizar el plan de ajuste, ofrece un menor gasto de 542.520,46
euros.
Otras medidas sobre gasto corriente: La comparación de los datos acumulados al 4 trimestre de
2016 respecto de los acumulados al 4 trimestre de 2014 para los Capítulos II, III y IV, ofrece un
mayor gasto en 2016 (obligaciones reconocidas) de 655.429,83 euros. La comparación con el 4
trimestre del ejercicio 2011, ejercicio que se toma como referencia a la hora de realizar el plan de
ajuste, ofrece un mayor gasto de 713.271,97 euros.

OR
CONCELLO

OR IMD

TOTAL

ELIMINACIONES

CONSOLIDACI
ÓN

DIFERENCIA
4ºT 2015

DIFERENCIA 4º T
2011

1

2.895.485,50

0,00

2.895.485,50

2.895.485,50

-207.209,99

-542.520,46

2

2.126.603,60

17.227,73

2.143.831,33

2.143.831,33

370.962,67

374.624,22

3

13.755,73

0,00

13.755,73

4

754.461,83

25.335,90

779.797,73

13.755,73

-10.013,69

-33.386,54

737.176,82

294.480,85

372.034,29

5.790.306,66

42.563,63

5.832.870,29

5.832.870,29

448.219,84

170.751,51

6

545.484,00

7

0,00

0,00

545.484,00

545.484,00

-243.399,49

-799.656,87

0,00

0,00

0,00

0,00

-120.456,36

42.620,91

545.484,00

0,00

545.484,00

545.484,00

-243.399,49

-920.113,23

8

3.160,20

0,00

3.160,20

3.160,20

-1.814,86

-2.565,82

9

253.395,35

0,00

253.395,35

253.395,35

-20.454,84

-136.555,43

256.555,55

0,00

256.555,55

256.555,55

-22.269,70

-139.121,25

6.592.346,21

42.563,63

6.634.909,84

6.592.288,93

182.550,65

-888.482,97

TOTAL

42.620,91

B. INGRESOS.- De acuerdo con el artículo 10 de la Orden EHA/2105/2012, en el presente informe han de
analizarse las desviaciones habidas respecto del calendario de ejecución o las medidas del plan de ajuste.
En el Plan de Ajuste solamente se cuantificaba respecto de ingresos el efecto de la subida de tipo del IBI
urbana, desde el 0,40 al 0,45. En este sentido el tipo impositivo ha vuelto a resituarse en el 0,45 %. Sin
embargo debe señalarse el importante incremento de derechos reconocidos netos provenientes de las
provintes das liquidaciones derivadas del Procedimiento de Regularización Catastral puesto en marcha
por la Gerencia Territorial del Catastro de Pontevedra, así como por la aplicación de los coeficientes de
actualización de los valores catastrales para este ejercicio 2016, que se calculan en 615.548,00 €.
C. ENDEUDAMIENTO.-No existe ninguna operación nueva de endeudamiento en el cuarto trimestre de
2016. Los datos de endeudamiento son los que figuran en el CIR LOCAL.
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CAP

4º Trimestre 2016

ACTA DO PLENO

GASTO
S

Número: 2017-0002 Data: 09/02/2017

En el siguiente cuadro se puede apreciar comparativamente la ejecución habida en el 4 trimestre de 2016
con el 4 trimestre del ejercicio anterior (2015) y con el 4 trimestre del ejercicio 2011, que se toma como
referencia para el plan de ajuste:

CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

D. DEUDA COMERCIAL.- Se ha cumplido con la obligación de remisión de los informes de morosidad
relativos al cuarto trimestre de 2016.
E. CUMPLIMIENTO PLAN DE AJUSTE.- El grado de cumplimiento de las previsiones contenidas en el plan de
ajuste resulta como se describe en el siguiente cuadro:

4º T 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOTAL

ACUMULADO
4T
2.813.507,58
59.003,84
478.946,06
3.440.857,44
24.623,36
6.816.938,28
423.110,80
423.110,80
4.386,84
0,00
4.386,84

7.244.435,92

DATO PLAN DE
AJUSTE

COMPARATIVA

CAP
1
2
3
4

5.090.066,00

73.110,80
8
9

0,00

5.440.066,00

COMPARATIVA

4.651.048,00

1.139.258,66

545.484,00
3.160,20
253.395,35
256.555,55

434.360,00

111.124,00

216.600,00

39.955,55

6.592.346,21

5.302.008,00

1.290.338,21

2.895.485,50
2.126.603,60
13.755,73
754.461,83
5.790.306,66

1.726.872,28
6
7

350.000,00

DATO PLAN DE
AJUSTE

ACUMULADO 4T

0,00

1.799.983,08 TOTAL

545.484,00

Puede apreciarse que en ingresos se mejoran las previsiones del plan de ajuste, al producirse mayores
reconocimientos de derechos por importe de más de 1.799.983.08 euros.
En gastos,se produce un mayor gasto de 1.290.338,21 euros, desviación que se estima no significativa a
efectos de valorar el cumplimiento del plan de ajuste por causa del mayor incremento en materia de
ingresos, pero que sin embargo revela una cierta relajación en los objetivos de éste, lo que requiere la
adopción de medidas de contención del gasto oportunas, las cuales están previstas en el Plan Económico
Financiero 2016-2017 aprobado por el Pleno de la Corporación en fecha de 14/12/2016 y que contempla
una disminución de gasto para el ejercicio 2017 por importe de 361.000,00 euros mediante la adopción
de los respectivos acuerdos de no disponibilidad ya aprobados en sesión plenaria celebrada el
16/01/2017.
E. CONCLUSIONES.- Entendemos que se han producido desviaciones en el cuarto trimestre del ejercicio
respecto del cumplimiento del plan de ajuste, pero que se entienden no significativas para la consecución de
los objetivos fijados, al producirse un incremento mayor de los ingresos corrientes y que el gasto de capital
ha derivado en gran medida de la concesión de subvenciones para el financiamiento de inversiones por parte
de otras administraciones.”
Non facendo uso da palabra ningún dos concelleiros asistentes á sesión, polo Sr. Alcalde declarase o
coñecemento polo Pleno da corporación municipal da memoria de seguimento do Plan de Axuste co
Concello de Bueu, correspondente ao 4º trimestre de 2016, subscrita polo alcalde con data 24.01.2017, en
cumprimento do disposto nos arts. 10 do Real Decreto Lei 7/2012, de 9 de marzo, polo que se crea o Fondo
para a Financiación de Pago a Provedores, relativo ás obrigas de información das entidades locais, e 10.3 da
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INGRESOS

ACTA DO PLENO

SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE

CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

Orde HAP/2015/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información
previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financieira.
4. INFORME DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DO CONCELLO E IMD CORRESPONDENTE AO 4º
TRIMESTRE 2016. EXPEDIENTE 348/2017.
Declaración de toma de razón
Polo Sr. Alcalde dáse conta da remisión ó Ministerio de Hacienda do informe de execución dos orzamentos
correspondentes ao concello e ao IMD correspondentes ao 4º trimestre de 2016.

Polo Sr. alcalde dáse conta das resolucións de alcaldía ditadas dende a derradeira sesión ordinaria do
Pleno (dende a núm. 008/2017 de 11.01.2017 ata a núm. 077 de 01.02.2017 que de seguido se
relacionan:
nº
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020

data
11/01/
17
12/01/
17
12/01/
17
13/01/
17
13/01/
17
13/01/
17
13/01/
17
16/01/
17
16/01/
17
16/01/
17
17/01/
17
17/01/
17
17/01/
17

extracto do seu contido
Aprobación liquidación taxa ocupación privativa dominio público local EDP
Comercializadora. 4º T/16
Aprobación prezo público actividades culturais e deportivas, música 16/12/16 a
15/01/17
Aprobación expte. modificación créditos 01/17, incorporación remanentes 01/17, por
unha contía de 1.193.732,89 €
Renovación tarxeta estacionamento por discapacidade física núm. 63, a Eugenio Rivas
Pereira
Autorización apertura e constitución Anticipo de Caixa Fixa, por unha contía de 1.000
€
Convocatoria Xunta Goberno Local 16/01/17
Aprobación liquidacións asistencias concelleiros a órganos colexiados, mes outubro
Delegación funcións secretaría sesións Comisións Informativas en Araceli C. Pérez
Molrán, Marina Sanjuán Núñez e Susana Miragaya Glez.
Concesión vado permanente a Edelmiro García Ferradás, na Rúa Nova de Abaixo
Aprobación gasto Seguridade Social, mes de novembro/16
Prorrateo IVTM a Manuel Loira Parada
Anulación IBI a Rosa Ferradás Seijas
Anulación IVTM a Mª Azucena Iglesias Santos
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5. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA DITADAS DENDE A DERRADEIRA SESIÓN
ORDINARIA DO PLENO.

ACTA DO PLENO

Non facendo uso da palabra ningún dos Concelleiros asistentes á sesión, polo Sr. Alcalde declárase o
coñecemento polo Pleno da Corporación Municipal da remisión de dito documento económico ó Ministerio
de Hacienda.

CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048

Devolución IBI a José Otero Portela
Devolución IBI a Aurora Escáneo Echevarría
Devolución IBI e compensación débeda a Manuel Broullón Cerviño
Devolución IBI e compensación débeda a Emilio PIñeiro Estévez
Devolución IBI a Marina González Vázquez
Devolución prorrateo IVTM a Mª de la Luz Camiña Pastoriza
Devolución prorrateo IVTM a Martín Piñeiro Rival
Aprobación 80 liquidacións IIVTNU por unha contía global de 17.483,81 €
Desestimación solicitude Salvador Piñeiro Ferradanes, liquidación cómputo servizos
prestadops e trienios resultantes
Desestimación solicitude Francisco M. Riobó Estévez, liquidación cómputo servizos
prestados e trienios resultantes
Devolución prorrateo IVTM a Jesús S. Brión Menduíña
Anulación IBI Josefa Ordóñez Riobó
Anulación IBI Laura Pastoriza Casal

Número: 2017-0002 Data: 09/02/2017

023

Aprobación liquidación taxa ocupación privativa dominio público local Orange
Espagne, 4º T/16
Outorgamento representación procesual expte. reforma 270/2016 danos en M. Ríos e
Rosalía de Castro, a Feliciano Nogueira Vidal
Aprobación liquidación taxa aproveitamento especial dominio público con caixeiros
automáticos, exercizo 2016
Devolución IBI por duplicidade, a Manuel Budiño Calviño

Anulación IBI Margarita Piñeiro Estévez
Devolución prorrateo IVTM a Mª Rosario Gallego Novas
Exención IBI Urbana no Igrexario, ó Arzobispado de Santiago de Compostela
Exención IBI Urbana no Igrexrio 6, ó Arzobispado de Santiago de Compostela
Exención IBI Urbana en Ermelo, ó Arzobispado de Santiago de Compostela
Devolución IBI Consuelo Gómez Rodríguez
Anulación cotas vados, Carlos A. da Silva Carballo
Aprobación expte. modificación créditos 03/17, incorporación remanentes 02/17, por
unha contía de 22.208,62 €
Aprobación expte. modificación créditos 04/17, transferencia 01/17, por unha contía
de 6.428,35 €
Aprobación expte. modificación créditos 02/17, xeración créditos 01/17, por unha
contía de 42.256,35 €
Contratación 6 peóns para a Brigada de Limpeza de Edificios e Instalcións Muncipais
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022

17/01/
17
17/01/
17
17/01/
17
17/01/
17
17/01/
17
17/01/
17
17/01/
17
17/01/
17
17/01/
17
17/01/
17
17/01/
17
18/01/
17
18/01/
17
18/01/
17
18/01/
17
18/01/
17
18/01/
17
18/01/
17
18/01/
17
18/01/
17
18/01/
17
18/01/
17
18/01/
17
18/01/
17
19/01/
17
19/01
17
19/01/
17
20/01/
17
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CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076

Aprobación gasto e orde pagamento liquidación taxas Portos de Galicia, mercadiño
novembro/16
Aprobacióng astos recarga apremio cotas Seguridade Social mes novembro/16
Autorización celebración voda civil a Mª J. C. F.
Horario apertura bibliotecas municipais
Autorización celebración voda civil a D. G. O.
Autorización celebración voda civil a M. C. L.
Aprobación liquidacións servizos Axuda no Fogar e Dependencia, mes outubro
Autorización a Marina Carballo Díaz, legalización e remate obras executadas no
Igrexario
Compensación débeda a Camilo García Pastoriza
Compensación débeda a Aureliano Davila Juncal
Compensación débeda a Xosé Bangueses García
Compensación débeda a Canalizacións Redondela
Aprobación expte. contratación “Fase 1 proxecto rexeneración entorno Igrexa de
Ermelo”
Aprobación
prego
prescripcións
técnicas
subministración
máquina
barredora-aspiradora
Exención IVTM a Manuel Portela Pereira
Aprobación gasto e orde pagamento anuncio BOP licitación Fase 1 proxecto
rexeneración entorno Igrexa de Ermelo
Aprobación nómina persoal mes de xaneiro
Autorización celebración voda civil a A.N.C
Transferencia ó IMD pagamento recoñecemento extraxudicial de créditos 01/17
Remate relación laboral con Lidia M. González Sánchez e Mª José Novas Domínguez,
como peóns limpeza viaria
Aprobación bases convocatoria subvencións a entidades culturais sen ánimo de lucro
Aprobación gasto Seguridade Social mes de xaneiro
Aprobación bases concurso Cartaz Entroido
Baixa incobrables dereitos recoñecidos pendentes de cobro exercizos pechados por
unha contía de 84.054,55
Baixa incobrables dereitos recoñecidos pendentes de cobro exercizos pechados por
unha contía de 21.467,02

Concello de Bueu
C/ Eduardo Vincenti, 8, Bueu. 36930 Pontevedra. Tfno. 986390029. Fax: 986322099

Número: 2017-0002 Data: 09/02/2017

051

Aprobación gasto e orde pagamento taxación costas recurso conencioso FCC Aqualia,
epte sancionador RS/97-14
Rectificación R.A. 04/17, aprobación expte.modificación créditos 01/17, incorporación
remanentes 01/17
Aprobación prezo público programa Pilates xaneiro/17
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050

20/01/
17
20/01/
17
20/01/
17
20/01/
17
20/01/
17
23/01/
17
24/01/
17
25/01/
17
25/01/
17
25/01/
17
25/01/
17
25/01/
17
25/01/
17
25/01/
17
25/01/
17
25/01/
17
26/01/
17
26/01/
17
30/01/
17
30/01/
17
30/01/
17
30/01/
17
30/01/
17
31/01/
17
31/01/
17
31/01/
17
01/02/
17
01/02/
17
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CONCELLO DE BUEU
RF: PLN/2017/1-(SESIÓN ORDINARIA MES FEBREIRO 2017)

077

01/02/
17

Convocatoria pleno 06/02/17

Non facendo uso da palabra ningún dos concelleiros asistentes á sesión, polo Sr. Alcalde declarase o
coñecemento polo Pleno da corporación municipal das resolucións de alcaldía ditadas dende a
derradeira sesión ordinaria do Pleno (dende a núm. 008/2017 de 11.01.2017 ata a núm. 077 de
01.02.2017 .

C) ROGOS E PREGUNTAS

Cómo vai a realizarse a nova sinalización afectada polos cambios na circulación de vehículos na rúa
de O Santán? Qué tramo se verá afectado?
O sr. Alcalde resposta que o sentido único afectará na baixada da rúa Ramón Bares a Pazos Fontela
e sinala que existe informe do cabo xefe da Policía local ao respecto.

C.2 O sr. Santos Pires formula a seguinte pregunta:

•

¿Cándo se poderá facer efectivo o cambio de ubicación das oficinas do C.I.M e de servizos sociais
do concello ao local arrendado polo concello con este fin a ABANCA?
O sr. alcalde resposta que está pendente de recibirse a autorización do arrendador ás obras de
remodelación proxectadas polo arquitecto técnico do concello e que xa foi requerido hai tempo ao
respecto. Por outra banda xa foi incorporado ao expediente a correspondente retención de crédito
para a execución das obras con cargo aos fondos propios do concello e é inminente a licitación da
obra. A previsión é que no verán podería efectuarse o traslado a estas oficinas.

Non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia da por rematada a sesión cando son as 21:07 horas do
expresado día, de tódolo que, en canto Secretaria Xeral da Corporación, dou fe.
(documento asinado electronicamente ao marxe)
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•

ACTA DO PLENO

C.1. O sr. Villanueva González formula a seguinte pregunta:

Número: 2017-0002 Data: 09/02/2017

A presidencia, tras a confirmación de non terse recibido ningún rogo, nin pregunta formulada por escrito
presentado polo rexistro do concello ou sede electrónica, declara aberto unha quenda de rogos e preguntas.

