CONCELLO DE MUROS

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN CELEBRADA O 31 DE
XULLO DE 2019.
ASISTENTES:

INTERVENTOR
D. Fernando Vicente Abraldes Rois
SECRETARIA XERAL
Dª María Ofir Aboy García
No Salón de sesións da Casa Consistorial, sendo as vinte horas e trinta minutos, do día de referencia
reúnense en primeira convocatoria os Concelleiros citados anteriormente, ao obxecto de celebrar a
sesión ordinaria do pleno da corporación , asistidos de min, a secretaria xeral do Concello quen
certifica.
Comprobada pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase pola Sra. Alcaldesa aberta a
sesión, con arranxo ao seguinte orde do día:
ORDE DO DÍA
A Parte Dispositiva
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CONCELLEIROS/AS:
D. José Vázquez Rama (PP)
Dª María del Carmen González García (PP)
D. Juan Manuel Martínez Martínez (PP)
Dª Caridad González Cerviño (PSOE)
Dª María Del Rosario Fernández Piñeiro (PSOE)
D. Sandra Maneiro Pais (PSOE)
D. Ramón Lago Tajes (PSOE)
Dª María Xosé Alfonso Torres (CxG)
D. Jose Manuel Quintela Fernández,(CxG)
D. Jose Antonio Uhía Martínez (CxG)
Dª María Lago Lestón (BNG)
Dª Paula Simal Mayo (BNG)

Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

PRESIDENTA:
María Inés Monteagudo Romero (PP)

ACTA DO PLENO

MARÍA OFIR ABOY GARCÍA (2 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 27/09/2019
HASH: bec13e396062bb2a839f0c0ac395aa1b

MARIA INES MONTEAGUDO ROMERO (1 para 2)
ALCALDESA
Data de Sinatura: 27/09/2019
HASH: d33b6a3d62865478320e29ac0fd7f442

(A Coruña)

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

1 Aprobación das actas anteriores (acta de constitución da corporación de data 15 de xuño de
2019 e acta de organización da corporación de data 12 de xullo de 2019)

Se corrixe esta frase na intervención realizada pola voceira do grupo municipal do BNG na acta e se
procede a súa votación a cal é aprobada por unanimidade dos membros da corporación.
2 Aprobación definitiva do inventario municipal de bens do concello de Muros
Intervén a alcaldesa da corporación dona María Inés Monteagudo Romero para dicir que existe unha
proposta no expediente que foi dictaminada favorablemente por unanimidade pola comisión
informativa correspondente e que é un acto de mero trámite que quedou pendente e unha vez que se
comprobou a incorporación do camiño ao inventario procede a a probación definitiva da mesma.

ACTA DO PLENO

En canto a segunda acta, a de organización da corporación de data 12 de xullo de 2019, que se
presenta para a súa aprobación polo pleno, intervén a voceira do grupo municipal do BNG María
Lago Lestón para dicir que na páxina 11 da mesma cando se estaba a falar das dedicacións exclusiva
na súa intervención pon “non parece bastante elevado” cando ela o que quixo dicir era que “nos parece
bastante elevado”

Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

A señora alcaldesa, María Inés Monteagudo Romero procede a preguntar ós membros da corporación
se teñen algunha observación que dicir respecto da acta da sesión de constitución da corporación de
data 15 de xuño de 2019. Non tendo ningún membro da corporación nada que dicir se procede a
votación da mesma, aprobándose por unanimidade dos membros da corporación.

A proposta dictaminada que se presenta para aprobación polo pleno é a seguinte:

Segundo: Remitir unha copia á Administración do Estado e á da Comunidade Autónoma
Terceiro: Proceder á inscrición no Rexistro da Propiedade dos bens e dereitos, calesquera que sexa a
súa natureza que non estén inscritos dacordo co previsto no artigo 36 do Regulamento de Bens das
Entidades Locais, para o que se remitirá ao Rexistro unha certificación da Secretaria Xeral en relación
co inventario aprobado.
A señora alcaldesa pregunta si hai algunha intervención, contestando todos os voceiros que non teñen
nada que dicir polo que se procede a votación do asunto.
Rematadas as intervencións o pleno da corporación por unanimidade dos membros presentes adopta o
seguinte acordo:
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Primeiro: Proceder aprobación definitiva do inventario municipal de bens do concello de Muros.

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

Primeiro: Proceder aprobación definitiva do inventario municipal de bens do concello de Muros.
Segundo: Remitir unha copia á Administración do Estado e á da Comunidade Autónoma
Terceiro: Proceder á inscrición no Rexistro da Propiedade dos bens e dereitos, calesquera que sexa a
súa natureza que non estén inscritos dacordo co previsto no artigo 36 do Regulamento de Bens das
Entidades Locais, para o que se remitirá ao Rexistro unha certificación da Secretaria Xeral en relación
co inventario aprobado. “

A proposta dictaminada e a seguinte:
Primeiro: Propoñer como días de festa de carácter retribuído e non recuperable do concello de Muros
o 29 de xuño (San Pedro) e o 16 de xullo (Virxe do Carme)
Segundo: Remitir o acordo plenario a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e
Industria aos efectos de conformar o calendario laboral para o ano 2020.“

Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

Intervén a alcaldesa María Inés Monteagudo Romero para dicir que neste caso se presenta unha
proposta que foi tamén dictaminada favorablemente na comisión informativa correspondente. Que os
días que se propoñen son o 29 de xuño, Luns, día de San Pedro, e 16 de xullo, xoves día do Virxe do
Carmen

ACTA DO PLENO

3 Fixación dos días festivos locais do concello de Muros para o ano 2020.

A voceira do grupo municipal socialista, Caridad González Cerviño di que o seu grupo está de acordo
ca proposta presentada
A voceira do grupo municipal compromiso por Galicia, María Xosé Alfonso Torres tamén dí que está
de acordo ca proposta presentada.
Non habendo máis intervencións, a alcaldesa procede a votar o asunto
Rematadas as intervencións o pleno da corporación por unanimidade dos membros presentes adopta o
seguinte acordo:
Primeiro: Propoñer como días de festa de carácter retribuído e non recuperable do concello de Muros
o 29 de xuño (San Pedro) e o 16 de xullo (Virxe do Carme)
Segundo: Remitir o acordo plenario a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e
Industria aos efectos de conformar o calendario laboral para o ano 2020.“
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Pregunta a alcaldesa se hai algunha intervención sobre o asunto

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

4 Aprobación do Suplemento de Crédito e de modificación do anexo de investimentos e das bases
de execución do orzamento municipal 2015 prorrogado.

Sigue coa súa intervención a alcaldesa que dí que como xa comentou na comisión hai catro
expedientes que xa levan tempo para poder cobrar esta subvención, e o obxectivo que queremos
cumplir con esta modificación
A continuación da lectura a proposta de dictame
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o expediente núm. 8451/2019 de concesión de suplemento de
crédito do Orzamento Municipal de 2015prorrogado, de acordo co seguinte detalle:
I. ESTADO DE GASTOS
I.A) Habilitacións
Aplicación
19/150.1310
0
19/150.1600
0
2019/2/IGV1
19/336.6192
3/1
7

Expresión
Retribucións equipo técnico oficina rehabilitación
Cotas S.S. a cargo da Entidade

Outros investimentos de reposición en infraestrutura e
bens destinados ao uso xeral. Obras de reurbanización
Subvencións de capital a rehabilitación de
19/336.7800
edificacións da área de rexeneración e renovación
0
urbana do núcleo histórico de Muros.
Total proxecto 2019/2/IGV13/1
2019/2/IGV1 19/150.1310 Retribucións equipo técnico oficina rehabilitación
7/1
0
19/150.1600 Cotas S.S. a cargo da Entidade
0
19/336.7800 Subvencións de capital a rehabilitación de
0
edificacións da área de rexeneración e renovación
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Proxecto

ACTA DO PLENO

A modificación final finánciase coa parte de remanente líquido de tesoreureía e dado que as partidas
teñen carácter de ampliable procede modificar a base décimo terceira das bases de execución do
orzamento 2015 declarando como non ampliable a partidas de axudas para a rehabilitación de
vivendas en casco histórico

Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

Intervén a alcaldesa da corporación para dicir que sobre este asunto tamén existe unha proposta
dictaminada pola comisión informativa correspondente, aprobada por unanimidade que recolle a
solución técnica que aportou o servizo de intervención para restablecer o principio de afectación,
control e seguimento de recursos afectados, neste caso das aportacións do Instituto Galego de Vivenda
e Solo do Ministerio de Fomento para as subvencións a rehabilitación de vivenda no casco

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

urbana do núcleo histórico de Muros.
Total proxecto 2019/2/IGV17/1
TOTAL
habilitacións..........................................................

71.627,97
148.474,69

II. ESTADO DE INGRESOS. FINANCIAMENTO
II.A) Con cargo ao Remanente líquido de tesourería

Importe
76.846,72
Importe
2.008,77
69.619,20
71.627,97
148.474,6
9

II.B) Baixas ou anulacións de créditos
Partida

Expresión
TOTAL ............................................

Importe
0,00

II.C) Novos ou maiores ingresos
Partida

Expresión
TOTAL ............................................

Importe
0,00

III. RESUMEN DA MODIFICACIÓN
Expresión
Euros
1.Total suplemento de crédito
148.474,69
2.Financiamento:
148.474,69
a) Remanente Líquido de Tesourería (Desviacións positivas non incluídas no RT 148.474,69
para gastos con financiamento afectado)
b) Baixas ou anulación de créditos
0,00
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19/870.00

Expresión
Ingresos M. Fomento.Fase 13ª rehabilitación de
edificacións
Expresión
Ingresos IGVS anualidade 2017 rehabilitación de
edificacións
Ingresos M. Fomento anualidade 2017 rehabilitación de
edificacións
Total proxecto 2019/2/IGV17/1
TOTAL financiamento…………………………
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Partida
19/870.0
0
Partida
19/870.00

ACTA DO PLENO

Proxecto
2019/2/IGV13
/1
Proxecto
2019/2/IGV17
/1

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

c) Novos ou maiores ingresos
3.
FINANCIACION
IGUAL
HABILITACIONS...............................................................

A

0,00
148.474,69

SEGUNDO. Condicionar a aficacia da modificación anterior a que sexa executiva a modificación da Base
13ª das BEO/2015 prorrogadas.

Aplicación Orzam
de gastos ento

Financiamento
M.
IGVS
Concello
Fomento

2019/2/IG Fase 11ª . Acordo comisión 19/336.619 14.000,
41.200,00
V11/1
bilateral para a
27
00
Rehabilitación
edificatoria, 19/336.780 27.200,
rexeneración e
00
00
E renovación urbana. Período
2013/2016
41.200,
Total
41.200,00
00
2019/2/IG Fase 9ª . Acordo comisión 19/336.780 22.878,
22.878,95
V09/1
bilateral para a
00
95
Rehabilitación
edificatoria,
rexeneración e
E renovación urbana. Período
22.878,
Total
22.878,95
2013/2016
95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019/2/IG Anualidade
2017.
Acordo 19/336.780 81.698,
65.619.20 16.079,49
V17/1
comisión bilateral para a
00
69
Rehabilitación
edificatoria,
rexeneración e
E renovación urbana. Período
2013/2016
81.698,
Total
65.619.20 16.079,49
69
2019/2/IG Fase 13ª . Acordo comisión 19/336.619 16.000,
68.846,72 16.002,94
V13/1
bilateral para a
27
00
Rehabilitación
edificatoria, 19/336.780 68.849,
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Denominación

ACTA DO PLENO

Proxecto

Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

TERCEIRO. Aprobar inicialmente a modificación do anexo de investimentos que se axunta como
documento anexo ao expediente resultante das modificacións anteriores e de aquelas que se citan na
parte expositiva, e cuxo contido esencial é o seguinte:

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

rexeneración e
E renovación urbana. Período
2018/2021

00

66

Total

84.849,
68.846,72 16.002,94
662

0,00

TOTAL

230.62 198.544,8
32.082,43
7,30
7

0,00

 ESTADO DE GASTOS. Aplicación: 920/831.00 Anticipos reintegrables.
2. As aplicacións anteriores terán afectados os recursos que se rexistren nas seguintes partidas do estado
de ingresos:
 ESTADO DE INGRESOS. Conceptos: 831.00 Anticipos reintegrables.
3. Nos expedientes de tramitación de ampliación de créditos incoaranse por orde do/a Sr/a Concelleiro/a
de Facenda, uníndose memoria na que se especifiquen os recursos que financiarán o maior gasto e se
acredite o recoñecemento en firme de maiores dereitos sobre os previstos no Estado de Ingresos. Unha vez
informado pola Intervención, o expediente deberá ser aprobado por Resolución da Alcaldía, da que se
dará conta ao Pelno na primeira sesión ordinaria que celebre.”
QUINTO. Proceder a publicación e tramitación do expediente nos términos previstos no artigo 169 do RD
lexislativo 20/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, no artigo 38 do RD 500/90, do 20 de abril e na Base 12ª das BEO/2015prorrogadas.
SEXTO. Dar traslado a Intervención e Tesourería Municipal Municipal e Negociado de Contabilidade.
Pregunta a alcaldesa se existe algunha intervención sobre o asunto
Intervén a voceira do grupo municipal socialista dona Caridad González Cerviño que di que eles xa
votaron a favor na comisión informativa despois de haberlle preguntado ao señor interventor sobre as
dúbidas que tiñan ao respecto, as cales foron aclaradas
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1. Terán a consideración de créditos ampliables aqueles que se recollen nas seguintes aplicacións :

ACTA DO PLENO

“Base 13ª. CRÉDITOS AMPLIABLES.

Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

CUARTO. Aprobar inicialmente a modificación da Base 13ª das Bases de Execución do Orzamento
Municipal de 2015 prorrogadas, quedando a mesma redactada como segue:

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

Intervén a voceira do grupo municipal Compromiso por Galicia, dona María Xosé Alfonso Torres
para dicir que a ela lle gustaría personalmente felicitar ao interventor polo traballo que fixo e leva
facendo para poder dar unha solución a este problema que ven de atrás derivado polos cambios
continuos que houbo en intervención e a parte diso non ten nada máis que dicir
Intervén a voceira do grupo municpal do BNG, dona María Lago Lestón para dicir que como xa dixo
na comisión votarán a favor, que non hai moito máis que engadir e o que si lle gustaría saber é cal é o
remanente exacto do 2018 despois de facer este reaxuste o que lle contesta a alcaldesa que hai que
facer algún reaxuste mais.

Aplicación
19/150.1310
0
19/150.1600
0
2019/2/IGV1
19/336.6192
3/1
7

Expresión
Retribucións equipo técnico oficina rehabilitación
Cotas S.S. a cargo da Entidade

Outros investimentos de reposición en infraestrutura e
bens destinados ao uso xeral. Obras de reurbanización
Subvencións de capital a rehabilitación de
19/336.7800
edificacións da área de rexeneración e renovación
0
urbana do núcleo histórico de Muros.
Total proxecto 2019/2/IGV13/1
19/150.1310 Retribucións equipo técnico oficina rehabilitación
0
19/150.1600 Cotas S.S. a cargo da Entidade
2019/2/IGV1
0
7/1
Subvencións de capital a rehabilitación de
19/336.7800
edificacións da área de rexeneración e renovación
0
urbana do núcleo histórico de Muros.
Total proxecto 2019/2/IGV17/1
TOTAL
habilitacións..........................................................
II. ESTADO DE INGRESOS. FINANCIAMENTO

Concello de Muros, CIF P1505400J, Curro da Praza nº 1. 15250 Muros
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6.106,87
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Proxecto

Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o expediente núm. 8451/2019 de concesión de suplemento de
crédito do Orzamento Municipal de 2015prorrogado, de acordo co seguinte detalle:
I. ESTADO DE GASTOS
I.A) Habilitacións

ACTA DO PLENO

Rematadas as intervencións o pleno da corporación por unanimidade dos seus membros
adopta o seguinte acordo:

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

II.A) Con cargo ao Remanente líquido de tesourería

Importe
76.846,72
Importe
2.008,77
69.619,20
71.627,97
148.474,6
9

II.B) Baixas ou anulacións de créditos
Partida

Expresión
TOTAL ............................................

Importe
0,00

II.C) Novos ou maiores ingresos
Partida

Expresión
TOTAL ............................................

Importe
0,00

III. RESUMEN DA MODIFICACIÓN
Expresión
Euros
1.Total suplemento de crédito
148.474,69
2.Financiamento:
148.474,69
a) Remanente Líquido de Tesourería (Desviacións positivas non incluídas no RT 148.474,69
para gastos con financiamento afectado)
b) Baixas ou anulación de créditos
0,00
c) Novos ou maiores ingresos
0,00
3.
FINANCIACION
IGUAL
A 148.474,69
HABILITACIONS...............................................................
SEGUNDO. Condicionar a aficacia da modificación anterior a que sexa executiva a modificación da Base
13ª das BEO/2015 prorrogadas.

Concello de Muros, CIF P1505400J, Curro da Praza nº 1. 15250 Muros
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Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

19/870.00

Expresión
Ingresos M. Fomento.Fase 13ª rehabilitación de
edificacións
Expresión
Ingresos IGVS anualidade 2017 rehabilitación de
edificacións
Ingresos M. Fomento anualidade 2017 rehabilitación de
edificacións
Total proxecto 2019/2/IGV17/1
TOTAL financiamento…………………………
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Partida
19/870.0
0
Partida
19/870.00

ACTA DO PLENO

Proxecto
2019/2/IGV13
/1
Proxecto
2019/2/IGV17
/1

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

TERCEIRO. Aprobar inicialmente a modificación do anexo de investimentos que se axunta como
documento anexo ao expediente resultante das modificacións anteriores e de aquelas que se citan na
parte expositiva, e cuxo contido esencial é o seguinte:
Financiamento
M.
IGVS
Concello
Fomento

2019/2/IG Fase 11ª . Acordo comisión 19/336.619 14.000,
41.200,00
V11/1
bilateral para a
27
00
Rehabilitación
edificatoria, 19/336.780 27.200,
rexeneración e
00
00
E renovación urbana. Período
2013/2016
41.200,
Total
41.200,00
00
2019/2/IG Fase 9ª . Acordo comisión 19/336.780 22.878,
22.878,95
V09/1
bilateral para a
00
95
Rehabilitación
edificatoria,
rexeneración e
E renovación urbana. Período
22.878,
Total
22.878,95
2013/2016
95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019/2/IG Anualidade
2017.
Acordo 19/336.780 81.698,
65.619.20 16.079,49
V17/1
comisión bilateral para a
00
69
Rehabilitación
edificatoria,
rexeneración e
E renovación urbana. Período
2013/2016
81.698,
Total
65.619.20 16.079,49
69
2019/2/IG Fase 13ª . Acordo comisión 19/336.619 16.000,
68.846,72 16.002,94
V13/1
bilateral para a
27
00
Rehabilitación
edificatoria, 19/336.780 68.849,
rexeneración e
00
66
E renovación urbana. Período
2018/2021
84.849,
Total
68.846,72 16.002,94
662
TOTAL 230.62 198.544,8 32.082,43

Concello de Muros, CIF P1505400J, Curro da Praza nº 1. 15250 Muros
Teléfono 981826050, Fax 981762257

Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

Aplicación Orzam
de gastos ento

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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Denominación

ACTA DO PLENO

Proxecto

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

7,30

7

CUARTO. Aprobar inicialmente a modificación da Base 13ª das Bases de Execución do Orzamento
Municipal de 2015 prorrogadas, quedando a mesma redactada como segue:
“Base 13ª. CRÉDITOS AMPLIABLES.
1. Terán a consideración de créditos ampliables aqueles que se recollen nas seguintes aplicacións :

3. Nos expedientes de tramitación de ampliación de créditos incoaranse por orde do/a Sr/a Concelleiro/a
de Facenda, uníndose memoria na que se especifiquen os recursos que financiarán o maior gasto e se
acredite o recoñecemento en firme de maiores dereitos sobre os previstos no Estado de Ingresos. Unha vez
informado pola Intervención, o expediente deberá ser aprobado por Resolución da Alcaldía, da que se
dará conta ao Pelno na primeira sesión ordinaria que celebre.”
QUINTO. Proceder a publicación e tramitación do expediente nos términos previstos no artigo 169 do RD
lexislativo 20/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, no artigo 38 do RD 500/90, do 20 de abril e na Base 12ª das BEO/2015prorrogadas.
SEXTO. Dar traslado a Intervención e Tesourería Municipal Municipal e Negociado de Contabilidade.

5. Constitución da Asociación Camiño da Ría de Muros Noia na que se integrará o concello de
Muros.
Intervén a señora alcaldesa da corporación dona María Inés Moteagudo Romero para dicir que a
proposta ven tamén co informe favorable da comisión, neste caso por maioría e procede a leer a
proposta dictaminada pola comisión informativa que é a seguinte:
Primeiro. Acordar a constitución da Asociación Camiño da Ría de Muros Noia na que se integrará o
Concello de Muros.
Segundo. Prestar conformidade ao borrador de estatutos da Asociación Camiño da Ría de Muros
Noia que figuran como anexo do informe de secretaría xeral

Concello de Muros, CIF P1505400J, Curro da Praza nº 1. 15250 Muros
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 ESTADO DE INGRESOS. Conceptos: 831.00 Anticipos reintegrables.

ACTA DO PLENO

2. As aplicacións anteriores terán afectados os recursos que se rexistren nas seguintes partidas do estado
de ingresos:

Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

 ESTADO DE GASTOS. Aplicación: 920/831.00 Anticipos reintegrables.

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

Intervén a voceira do grupo municipal de Compromiso por Galicia, dona María Xosé Alfonso Torres
para dicir que é un asunto de fai tempo e xa fora revisada a proposta dos estatutos por quen estaba en
intervención e secretaría e son os mesmos, non teñen nada que dicir.
Intervén a voceira do grupo municipal do BNG dona María Lago Lestón para dicir que lle gustaría
presentar unha enmenda a estes estatutos que tamén se vai a presentar noutros concellos e si se acepta
a mesma non teñen ningún reparo da constitución da asociación porque o que están é en desacordo é
nas forma porque lle parece que a participación democrática queda bastante ao lado e non permite a
participación ciudadana, da que xurdiu esta idea, na asociación de amigos do camiño, na que estaban
integradas varias asociacións e que deixa as mesmas ca única opción de ser membro amigo pero non
teñen voto na asamblea xeral e tampouco lles permite pedir información sobre as actividades que vai a
levar a cabo dita asociación e entende que non permite a transparencia e queren cando menos os
grupos políticos que compoñen os plenos dos distitntos concellos podan ter representación nesa
asamblea para poder así facer unha labor de control e de transparencia e poder ter a información que
sexa necesaria.
No fondo están completamente de acordo e creen que é necesario a promoción turística e que é
evidente que hai probas históricas no noso concello que certifican que por aquí pasa unha das rutas
xacobeas e imos a estar a favor de calquer proposta en afondar nelas pero non de calquera maneira. Os
estatutos fixan unhas obrigas de pagar unhas cotas e preguntei por elas e non se me contestou e lles
parece bastante irresponsable votar a favor de pagar unhas cotas que non se saben cales van a ser.

Concello de Muros, CIF P1505400J, Curro da Praza nº 1. 15250 Muros
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Intervén a voceira do grupo municipal socialista, Caridad González Cerviño para dicir que non teñen
nada que dicir.
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Intervén a alcaldesa para dicir que no itinerario preciso para acadar o recoñecemento do paso do
camiño inglés pola ría de Muros e Noia e que se asignou primeiramente cun protocolo de colaboración
que agrupa ás entidades públicas para seguir traballando no recoñecemento de ese camiño. Di que
comentaba a voceira do BNG na comisión que non estaba de acordo co que a alcaldesa fose a
representante nesa entidade e quería comentar é que isto non é unha mancomunidade onde si teñen
representación o resto de membros da corporación. É una asociación onde a que figura é a
representante legal do concello que neste caso é a alcaldesa e canto a cota que tamén preguntaba a
fixará a propia asociación e en todo caso se lle dará conta ao pleno.

ACTA DO PLENO

Terceiro. O pago das cotas que correspondan a este concellose realizará polo órgano competente o
cal debe autorizar e comprometer o gasto correspondente previa fiscalización da intervención
municipal.
Cuarto. Designar como representante do concello de Muros na Asociación a alcaldesa dona María
Inés Monteagudo Romero.
Quinto. Facultar á señora alcaldesa do concello de Muros para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

Intervén co permiso da presidencia, a secretaria da corporación dona María Ofir Aboy García para
dicir que dende o punto de vista legal se poderían facer dúas cousas, votar a non inclusión da enmenda
ou proceder a incluir a mesma ca condición de que esa inclusión nos estatutos da asociación sexa
aprobada por todos os concellos que formen parte da mesma.
Volve a intervir a alcaldesa para dicir que esta iniciativa non parte só de Lousame, senón que parte de
todos os concellos que participan.
Volve a intervir a voceira do grupo municipal socialista para dicir que o seu grupo non ten inconvinte
que esa enmenda forme parte do acordo aínda que consideran que o concello está perfectamente
representado pola alcaldesa pero se a opinión maioritaria de todos os concellos é que na asamblea
houbese un membro de cada grupo eles non van a dicir que non queren estar representados. Entenden
que o ben se deixe encima da mesa á espera de que se faga unha reunión cos outros concellos ou ben
aprobalo noutra comisión ou agora as expensas do que os demais concellos decidan.
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Intervén a alcaldesa da corporación, dona María Inés Monteagudo Romero para dicir que con respecto
a cota, lle di o mesmo que lle dixo na comisión, a asociación ten que estar integrada unicamente por
entidades públicas, xa existen outras asociacións que integran a distintas entidades e ista é unha
asociación na que un dos requisitos é que so se integre por entidades públicas porque é a que vai a
proceder a formalización dos convenios coa Consellería de Cultura neste caso, que é a competente
para o recoñecemento do camiño. Como en todas as asociacions figura como representante o
representante legal, non teñen ningún inconvinte en trasladarlles mediante a comisión correspondente
que será a de turismo ou a de cultura as xestións e as cuestións que se planteen no seno desta
asociación. Tamén lle pode dicir como xa lle dixo na comisión que estes estatutos xa están aprobados
por algún dos concellos, sei que outros os van a levar en plenos que hai proximamente, entende que a
aceptación desta enmenda supón unha modificación da proposta de estatutos que requeriría volver a
aprobalos por parte dos demais concellos e como non se ve ningún inconvinte en que participen a
través da comisión correspondente nas decisións que se teñan que adoptar no seno desta asociación
consideran a enmenda innecesaria pola súa parte.

ACTA DO PLENO

Segundo os estatutos estas cotas dependen da poboación, antes dependían do quilometraxe do camiño
e non sería xusto que un concello que toca a penas o camiño que pague o mesmo que outro no que
pasa por todo o concello. A idea da constitución desta asociación parte principalmente do concello de
Lousame que paradóxicamente sería o concello que menos lle tocaría pagar con este reparto por
habitantes cando a eles ao partir de Porto do Son e de Muros, lles chegarán toda a xente e a Muros a
metade. Tamén lle parece aventurado a constitución da asociación segundo estes estatutos xa que nos
consta que aínda hai concellos que están valorando si entrar ou non porque non teñen probas históricas
suficientes de que o camiño pase. Eles queren estar pero non a calquer precio, por iso queren que se
teña en consideración a enmenda que propoñen e que se vai a presentar no resto dos concellos, e por
iso se procede queremos que se inclúa a enmeda e se a mesma sae a favor poden contar co seu voto.

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

Se procede a votar a inclusión da enmenda presentada polo grupo municipal do BNG no punto
segundo do acordo e que é do teor literal seguinte:
A Asamblea Xeral é o órgano soberano da Asociación é está formado por todos os representantes das
corporacións asociadas, cargo que recaerá nas persoas que estas designen de conformidade coa súa
normativa. En todo caso, formará parte da mesma, un representante de cada grupo político municipal
dos existentes nas distintas corporacións municipais asociadas”
Por maioría absoluta dos membros da corporación cos votos a favor do grupo municipal socialista,
grupo municipal Compromiso por Galicia e a abstención do grupo municipal popular se inclúe a
enmenda no punto segundo do acordo a adoptar polo pleno.

Rematadas as intervencións o pleno da corporación por unanimidade dos membros presentes adopta o
seguinte acordo:
Primeiro. Acordar a constitución da Asociación Camiño da Ría de Muros Noia na que se integrará o
Concello de Muros.
Segundo. Prestar conformidade ao borrador de estatutos da Asociación Camiño da Ría de Muros
Noia que figuran como anexo do informe de secretaría xeral. (se incorpora ao acordo plenario)
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Tanto a voceira do grupo municipal socialista como a voceira do grupo municipal do BNG pregunta a
alcaldesa que explique como se articularía a inclusión da enmenda o que contesta a alcaldesa que se
incorporaría no punto segundo a incorporación da mesma condicionada a aprobación do resto de
municipios asociados.

ACTA DO PLENO

Intervén a alcaldesa para dicir que non ten inconvinte en facer ese traslado aos demais concellos da
enmenda á espera do que digan os demais concellos. Cree que é importante non quedarse atrás porque
ata finais de setembro non se vai a ter outro pleno ordinario e temos que avanzar no camiño de
recoñecemento que nos interesa a todos os concellos e moito e de ser o caso que nos outros concellos
se esté pola labor de modificar o artigo referido á asamblea xeral traeríase a aprobar por este pleno a
modificación dese artigo.

Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

Intervén a voceira do grupo municipal de Compromiso por Galicia dona María Xosé Alfonso Torres
para dicir que o seu grupo está na mesma liña, que a enmenda non lles parece para nada descabellada
ainda que asociación esté representada pola alcaldesa como representante legal do concello pero si lles
parece complicado xestionalo porque son nove concellos en algún xa foi, noutros vai ir, hoxe está
aquí, si se vai a votar hoxe nos imos a votar a favor pero si están a favor de que se traslade ao resto de
concellos a enmenda do BNG para que se teña en conta.

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

Se solicita a incorporación no artigo 12 do borrador dos estatutos da seguinte modificación:
“ A Asamblea Xeral é o órgano soberano da Asociación é está formado por todos os representantes
das corporacións asociadas, cargo que recaerá nas persoas que estas designen de conformidade coa
súa normativa. En todo caso, formará parte da mesma, un representante de cada grupo político
municipal dos existentes nas distintas corporacións municipais asociadas”

Cuarto. Designar como representante do concello de Muros na Asociación a alcaldesa dona María
Inés Monteagudo Romero.
Quinto. Facultar á señora alcaldesa do concello de Muros para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

Anexo ESTATUTOS

ACTA DO PLENO

Terceiro. O pago das cotas que correspondan a este concellose realizará polo órgano competente o
cal debe autorizar e comprometer o gasto correspondente previa fiscalización da intervención
municipal.

Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

Dita modificación do borrador dos estatutos da Asociación Camiño da Ría de MurosNoia, quedará
condicionada a que presten a coformidade da modificación en dito borrador de estatutos, todos os
concellos que integren a Asociación Camiño da Ría de Muros Noia.

CAPÍTULO I
DA ASOCIACIÓN EN XERAL
Artigo 1º. Constitución e denominación.
1.Constitúese unha Asociación sen ánimo de lucro das previstas na Lei orgánica 1/2002, de 22
de marzo, reguladora do dereito de Asociación, e tendo en consideración a Disposición
Adicional quinta da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e
demais disposicións legais. A Asociación ten a seguinte denominación: “ASOCIACIÓN DE
CONCELLOS DO CAMIÑO DA RÍA DE MUROS NOIA”
2.A Asociación rexerase polos presentes estatutos, pola Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo e
pola demais lexislación existente en materia de Asociacións que lle sexa aplicable.
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ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO DA RÍA DE MUROS NOIA

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

Artigo 2º. Domicilio social.
No momento da constitución o domicilio da Asociación radicará na Casa do Concello de
Lousame, en Portobravo, nº 1, Lousame (A Coruña).
Artigo 3º. Ámbito territorial.
A Asociación, en función dos seus fins e do seu emprazamento social, exercerá
fundamentalmente as súas actividades no ámbito territorial dos concellos que a integran.
Poderá, en todo caso, realizar actuacións fóra deste territorio sempre que respondan á
finalidade e obxectivos recollidos nestes Estatutos.

3. A Asociación rexerase segundo os principios democráticos contidos no marco da
Constitución e o resto do ordenamento xurídico.
Artigo 5º. Fins da Asociación.
1. A Asociación constitúese coa finalidade principal a promoción da ruta xacobea coñecida
como Camiño da Ría de Muros Noia, con independencia de que poida tomar outra
denominación en función do que determinen as investigacións históricas ou os
recoñecementos oficiais.

Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

1. A Asociación constitúese por tempo indefinido e só se disolverá, conforme a estes estatutos,
pola vontade dos asociados expresada en Asemblea Xeral extraordinaria ou polas causas
previstas na lexislación vixente.

ACTA DO PLENO

Artigo 4º. Duración

a. A delimitación do itinerario histórico da ruta e o seu recoñecemento oficial como
Camiño de Santiago a efectos de patrimonio cultural e ruta turística xacobea.
b. A investigación, documentación, catalogación, difusión e fomento da cultura xacobea
e do patrimonio natural e cultural dos concellos implicados.
c. Promover o desenvolvemento turístico dos concellos do Camiño da Ría de Muros
Noia, achegando a cooperación destas institucións locais e contando co apoio da
Deputación Provincial, da Comunidade Autónoma, a Administración do Estado e
mancomunidades ou outra forma de agrupación de concellos afectados polo Camiño
da Ría de Muros Noia.
d. Promover a defensa e mellora do patrimonio natural e cultural do Camiño da Ría de
Muros Noia.
e. Planificar e desenvolver iniciativas de desenvolvemento sostible do territorio do
Camiño da Ría de Muros Noia.
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2. Son fins principais da Asociación:

CONCELLO DE MUROS

Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

f. Canalizar a promoción turística do Camiño da Ría de Muros Noia, así como a
elaboración de programas turísticos e medioambientais.
g. Ofrecer o apoio necesario aos peregrinos que transitan polo roteiro xacobeo do
Camiño da Ría de Muros Noia.
h. Desenvolver relacións de reciprocidade entre os concellos e territorios, fomentando e
propoñendo iniciativas concretas que favorezan incrementos do movemento turístico,
a implantación nos mercados nacionais e internacionais e a identidade de conxunto do
territorio entre as grandes rutas viaxeiras do mundo.
i. Incluír este proxecto no marco dos programas da Unión Europea e/ou doutras
institucións, destinados a axudar a novas iniciativas que potencien os destinos
turísticos europeos e que precisen da súa presentación de forma conxunta e
coordinada.
j. Planificar actuacións turísticas e de difusión de imaxe conxunta, que se corresponda
cos intereses dos membros desta Asociación.
k. Participar e colaborar activamente cos plans da Deputación Provincial, da
Comunidade Autónoma e da Administración do Estado neste territorio.
l. Representar aos concellos do Camiño da Ría de Muros Noia en cantos proxectos,
convenios, acordos ou similares de carácter público ou privado se orienten ao
cumprimento destes obxectivos e fins.
m. Procurar a unión de iniciativas que en materia de desenvolvemento e promoción do
Camiño da Ría de Muros Noia leven a cabo outros organismos públicos e privados.
n. Fomentar o contacto e relación con outras entidades de natureza análoga que teñen
entre os seus fins a promoción e defensa das diversas variantes do Camiño de
Santiago.

ACTA DO PLENO

(A Coruña)

a. Establecer as estruturas orgánicas e administrativas pertinentes.
b. Facilitar o intercambio de información sobre temas relacionados co Camiño da Ría de
Muros Noia nos concellos membros.
c. Constituír os servizos de asesoramento e asistencia para os seus membros.
d. Dirixirse aos poderes públicos e intervir con carácter consultivo, no seu caso, na
formulación da normativa legal que afecte aos seus municipios.
e. Organizar e participar en reunións, seminarios e congresos.
f. Promover publicacións e documentos nas materias propias das súas competencias.
g. Realizar calquera outra actividade con suxeición á lexislación vixente.
h. Planificar e executar programas anuais en directa relación coa súa finalidade e
obxectivos
CAPÍTULO II
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3. Para levar a cabo os seus fins a Asociación poderá:

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

DOS ASOCIADOS
Artigo 6º. Admisión de asociados.
1. A Asociación está integrada, no momento da súa constitución, polos concellos de Ames,
Brión, Lousame, Muros, Noia, Outes, Porto do Son, Rois e Santiago de Compostela.

5. O membro que, por calquera causa, deixase de pertencer á Asociación, acharase suxeito ao
cumprimento dos compromisos e obrigacións contraídas.
Artigo 7º. Dereitos dos membros da Asociación.
Son dereitos dos membros da Asociación:







Asistir con voz e voto ás asembleas e reunións que se celebren.
Ser candidatos aos cargos dos órganos de goberno.
Participar nas áreas da Asociación.
Ter acceso aos arquivos, rexistros e documentos.
Ter coñecemento da execución do orzamento.
Solicitar ao Presidente reunir á Asemblea Xeral, segundo os casos, cando estimen que
os seus dereitos foron vulnerados, sen prexuízo da impugnación de acordos e poidan
formular segundo a lexislación vixente.

Artigo 8º. Obrigas dos socios da Asociación
Son obrigas dos membros da Asociación.


Cumprir os presentes estatutos e os acordos válidos da Asociación e os seus órganos
de goberno.

Concello de Muros, CIF P1505400J, Curro da Praza nº 1. 15250 Muros
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4. Calquera membro pode separarse previo acordo plenario da Corporación correspondente.
Dita separación fornecerá efectos a partir da toma de coñecemento da Asemblea Xeral.
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3. A alta será solicitada polo alcalde ou Presidente da Corporación mediante escrito dirixido
ao Presidente da Asociación, quen dará conta á Asemblea Xeral, que acordará acceder ou non
á admisión.

ACTA DO PLENO

2. Poderán formar parte da Asociación todos os concellos polos que transcorra o percorrido
xacobeo do Camiño da Ría de Muros Noia, unha vez estea oficialmente delimitado e con
independencia da denominación oficial que se adopte. O acordo de integración deberá ser
adoptado polo órgano competente da corporación interesada, no que se expresará a súa
vontade de adhesión e cumprimento dos presentes estatutos.

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)




Pagar as cotas regulamentarias e as achegas extraordinarias que, no seu caso, puidesen
establecerse.
Velar pola consecución dos fins propostos, cumprindo con exactitude as disposicións
estatutarias e os regulamentos.

Artigo 9º. Perda da condición de socio.

a. Poderán participar na Asociación os denominados Membro Amigo que serán entidades
públicas ou privadas que teñan entre os seus obxectivos o desenvolvemento, defensa e
promoción do Camiño da Ría de Muros Noia.
b. A condición de Membro Amigo supón que pode participar nas reunións e asembleas
da Asociación con voz pero sen voto, non poderá formar parte dos órganos de goberno
e non ten a obriga do pagamento de cotas.
c. Para obter a condición de Membro Amigo a entidade ou organismo interesado deberá
solicitar á presidencia a admisión argumentando o seu vencello co Camiño Inglés.
Será a Asemblea Xeral a que acorde acceder ou non á admisión.

CAPÍTULO III
DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN
Artigo 11º. Órganos de goberno.
Os órganos de goberno da Asociación son os seguintes:
-Asemblea xeral onde están representados todos os socios.
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Artigo 10º.- Membro amigo

Cod. Validación: 9YXAPJLNHKQA6DQP2F7X7ZF6A | Corrección: http://muros.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 19 a 29

1. Por acordo da corporación correspondente, segundo o disposto no artigo 6.4.
2. Por deber máis dunha cota, perderase o dereito de voto nos órganos da Asociación. Así
mesmo, ningún concello con cotas pendentes poderá ser membro da Xunta Directiva.
3. Os concellos que están neste suposto, verán reducida a súa presenza nas accións
promocionais que a Asociación desenvolva, así como nos materiais editados pola
mesma durante ese período.
4. Perderase a condición de socio da Asociación, por falta de pagamento de 3 cotas ou
máis, cando unha vez realizado o requirimento, pasasen máis de tres meses sen o pago
das cotas debidas.

ACTA DO PLENO

A condición de socio alterarase por algún dos seguintes motivos:

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

-Xunta directiva, que é o órgano do goberno da Asociación e está formada polo Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, un Tesoureiro e un Vogal.
Artigo 12º. A Asemblea Xeral.
A Asemblea Xeral é o órgano soberano da Asociación e está formada por todos os
representantes das Corporacións asociadas, cargo que recaerá nas persoas que estas designen
de conformidade coa súa normativa.
Artigo 13º. Competencias da Asemblea Xeral.



Aprobar a modificación dos estatutos.
Aprobar o plan de actuacións da Asociación.
Aprobar os orzamentos e contas xerais, así como o regulamento de réxime interno.
Aprobar as cotas ordinarias e achegas económicas extraordinarias.
Disolver a Asociación.
Establecer a estrutura organizativa.
Aplicar o réxime disciplinario e sancionador nos supostos previstos nos Estatutos e
Regulamento Interno que os desenvolven.
Aprobar a admisión de novos socios e membros amigo.
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ACTA DO PLENO

Son competencias da Asemblea Xeral:

Artigo 14º. Reunións ordinarias e extraordinarias da Asemblea Xeral.

2. A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario polo menos unha vez ao ano, sendo
convocada polo Presidente cun mínimo de sete días de antelación á data de celebración da
mesma.
3. A Asemblea reunirase con carácter extraordinario cantas veces sexa necesario, sendo
convocada pola presidencia ou a petición dun terzo dos socios. A convocatoria farase coa
mesma antelación prevista no apartado anterior.
4. As reunións da Asemblea Xeral, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán
validamente constituídas en primeira convocatoria cando concorran a ela dous terzos dos
asociados con dereito a voto; en segunda convocatoria, que se celebrará polo menos media
hora máis tarde da primeira, quedará constituída a Asemblea Xeral sempre que asistan o
Presidente e polo menos un terzo dos socios, coa excepción regulada no artigo 25 para a
modificación de estatutos. Exercerá a secretaría tanto da Asemblea Xeral como das reunións
da xunta o Secretario da Asociación.
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1. As sesións que celebre a Asemblea Xeral poderán ser ordinarias e extraordinarias.

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

Artigo 15º. Convocatoria das reunións da Asemblea Xeral
1. Tanto para a Asemblea Xeral ordinaria, como para a extraordinaria, a convocatoria haberá
de facerse por escrito, expresando o lugar, o día e a hora de celebración da mesma.
2. Acompañarase á convocatoria a Orde do Día, comprensiva dos asuntos a tratar, debéndose
incluír naquela, necesariamente, calquera tema que estando dentro dos fins desta Asociación,
fose expresamente solicitado polo menos por un terzo dos membros.
Artigo 16º. Acordos da Asemblea Xeral.

As reunións da Asemblea Xeral estarán presididas polo Presidente, asistido do Secretario,
quen levantará acta da sesión, na que se reflectirán as propostas e resolucións adoptadas.
Artigo 18º. Elección de órganos unipersoais.
1. A Presidencia da Asociación será elixida entre os concellos que desexen ostentala e
ratificada pola Asemblea Xeral. O Vicepresidente, o Secretario, o Tesoureiro e o Vogal que
completan a Xunta Directiva tamén serán elixidos entre os asociados que se postulen.

ACTA DO PLENO

Artigo 17º. Presidencia da Asemblea Xeral.
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Os acordos adoptaranse por maioría. En caso de empate, decidirá o voto de calidade do
Presidente.

2. A Vicepresidencia substituirá á presidencia en caso de ausencia e en casos concretos poderá
recibir a delegación do exercicio das súas competencias.

1. A duración do mandato do Presidente será de catro anos.
2. Calquera dos membros da Xunta Directiva cesarán nos seus cargos polas seguintes causas:
A. Por dimisión, comunicada por escrito á Asemblea.
B. Por perda da condición de membro da Asociación.
C. Por destitución mediante acordo da Asemblea Xeral en sesión extraordinaria,
convocada a este só efecto, en tanto se celebre a seguinte Asemblea Xeral. Será
necesario o voto da maioría absoluta dos asistentes.

3. As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera dos membros da
Xunta Directiva, serán cubertas provisoriamente entre os ditos membros ata a elección
definitiva pola Asemblea Xeral. En calquera caso, a Xunta Directiva debe estar integrada
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Artigo 19º. Mandato dos membros da Xunta Directiva.

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

como mínimo por 3 concellos, que exercerán as funcións de Presidente, Secretario e
Tesoureiro.
Artigo 20º. Atribucións do Presidente.

CAPÍTULO IV
DOUTROS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN
Artigo 21º. Atribucións da Xunta Directiva.
1. A Xunta Directiva terá as seguintes atribucións:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

A aprobación do programa de traballo e proxectos da Asociación.
A fixación e execución do orzamento tendo en conta as liñas marcadas pola Asemblea
Xeral, segundo os recursos económicos dos que se dispoña.
O nomeamento dunha Comisión Revisora de Contas que examine os balances
económicos-financeiros e inventario dos bens da Asociación e dea parte á Asemblea
Xeral.
Executar os acordos da Asemblea Xeral.
Decidir sobre cuestións reservadas á Asemblea Xeral en caso de extrema urxencia,
debendo ser ratificadas ditas resolucións posteriormente pola Asemblea Xeral na
seguinte sesión que celebre.
Velar polo bo funcionamento da Asociación.
As competencias que o Presidente ou a Asemblea Xeral deleguen nela.

2. A duración do mandato dos membros de Xunta Directiva será de catro anos, podendo seren
reelixidos pola Asemblea Xeral seguindo os criterios do Capítulo III art. 18 dos presentes
estatutos.
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Representar á Asociación.
Convocar e presidir as sesións da Asemblea Xeral, con voz, voto e vogo de calidade.
Convocar e presidir as sesións da Asemblea Xeral, con voz, voto e voto de calidade.
Ordenar e autorizar pagos.
Asinar en nome da Asociación cantos documentos públicos e privados sexan precisos
para percibir calquera tipo de subvención, achegas derivadas de convenios e toda clase
de cantidades e cobros por calquera concepto das Administracións Públicas e dos
organismos delas dependentes ou doutras entidades, públicas ou non e para iso asinar
os documentos públicos e privados que sexan precisos ou convenientes en nome da
Asemblea Xeral.
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ACTA DO PLENO

O Presidente da Asociación serao tamén da Asemblea, e terá as seguintes atribucións:

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

Artigo 22º. Funcións da Secretaría e da Tesourería.
Secretaría e Tesourería
1. Son funcións da secretaría:




A función de xefatura dos servizos administrativos da Asociación.
Custodiar e levar ao día toda a documentación, arquivos e rexistros da Asociación.
Levantar actas dos acordos chegados na Asemblea Xeral e a Xunta Directiva e expedir
certificacións destas co visto e prace do Presidente.

CAPÍTULO V
RÉXIME ECONÓMICO
Artigo 23º. Patrimonio da Asociación.
1. A Asociación nace sen patrimonio propio e aterase no seu réxime económico ás seguintes
premisas:
a. Terá un carácter non lucrativo.
b. Para o cumprimento dos seus fins a Asociación contará cun orzamento formado por
achegas anuais dos seus membros.
c. Todos os seus ingresos aplicaranse aos fins que constitúen o obxecto desta Asociación,
sen que caiba en ningún caso a súa repartición entre os asociados, nin a súa cesión
gratuíta a persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.
d. O seu patrimonio será independente do dos seus asociados.
e. Os beneficios obtidos pola Asociación, derivados do exercicio de actividades
económicas, incluídas as prestacións de servizos, deberán destinarse exclusivamente
ao cumprimento dos seus fins, sen que caiba en ningún caso a súa repartición entre
asociados, nin a súa cesión gratuíta a persoas físicas ou xurídicas con interese
lucrativo.
f. Anualmente a Xunta Directiva presentará á Asemblea Xeral a unha memoria
económica do exercicio xa rematado, xunto cos xustificantes de gasto que deberán ser
de valor legal. Esta memoria deberá ser aprobada pola Asemblea Xeral.
g. Para a contratación de servizos ou investimentos, a Asociación estará suxeita á
lexislación vixente de Contratos do Sector Público.
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Custodiar os fondos da Asociación e levar en orde a contabilidade..
Dar cumprimento ás ordes de pagamento que expida o Presidente.
Confeccionar os orzamentos anuais, os estados de contas e os balances da Asociación.
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ACTA DO PLENO

2. Son funcións da Tesourería:

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

2. O patrimonio da Asociación pode estar integrado por toda clase de bens, dereitos e obrigas
susceptibles de valoración económica.
3. A dotación patrimonial da Asociación estará integrada por tódolos bens e dereitos que
constitúen a dotación inicial da Asociación e por aqueles outros que no sucesivo se aporten á
mesma con ese carácter.
Artigo 24º. Recursos económicos da Asociación.

2. As cotas ordinarias terán carácter anual e serán determinadas en canto á súa contía pola
Asemblea Xeral.

3. O abono das cotas deberá realizarse no primeiro trimestre do ano, sendo causa de
apercibimento a falta de pagamento das mesmas.
4. A Asociación levará unha contabilidade que permita obter a imaxe fiel do patrimonio, do
resultado e da situación financeira da entidade, así como cantas obrigacións contables
determinen as normas especificas que resulten de aplicación a esta Asociación.
5. O exercicio económico coincidirá co ano natural e terminará o día 31 de decembro de cada
ano excepto no caso de disolución da Asociación, nese caso o peche será o da Asemblea Xeral
que aprobe a disolución. A data de apertura do exercicio económico coincidirá co 1 de
xaneiro, excepto no caso da súa fundación que será a data da súa acta fundacional.
CAPÍTULO VI
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
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a. As cotas ordinarias de carácter anual que serán proporcionais tendo en consideración o
censo de habitantes dos concellos membros.
b. As achegas extraordinarias que deberán ser ratificadas polos respectivos plenos.
c. As subvencións ou doazóns que se reciban.
d. Os rendementos propios do seu patrimonio e derivados das súas actividades e
publicacións.

ACTA DO PLENO

1. A Asociación nace sen patrimonio propio e aterase no seu réxime económico ás seguintes
premisas:

Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

1. Os recursos da Asociación procederán de:

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

Artigo 25º. Modificación de Estatutos.
A modificación de Estatutos deberá ser aprobada pola Asemblea Xeral en sesión
extraordinaria. Para a súa constitución válida, será necesaria a presenza, en primeira
convocatoria, de dous terzos dos seus membros. Na súa segunda convocatoria, quedará
constituída validamente con polo menos tres dos asociados.
O acordo de modificación adoptarase por maioría absoluta dos asistentes.
CAPÍTULO VII

a. Por acordo da Asemblea Xeral extraordinaria.
b. Polas causas determinadas no artigo 39 do Código Civil.
c. Por resolución xudicial e firme.
2. Acordada a disolución, a Asemblea constituirase na Comisión Liquidadora, que procederá á
liquidación da Asociación, repartindo o patrimonio social entre entidades benéficas, unha vez
deducidos os recursos para o cumprimento das obrigas pertinentes.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
Primeira. En calquera outro suposto non recollido nestes Estatutos, aplicarase a vixente Lei
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de Asociación.

B Mocións de urxencia
Non se presentan mocións de urxencia
C Parte de control dos órganos de goberno e fiscalización da xestión dos órganos municipais de
Goberno
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1. O acordo de disolución deberá ser adoptado en sesión extraordinaria pola Asemblea Xeral
convocada para o efecto, e por unha maioría absoluta dos asistentes. Son causas de disolución
da Asociación:

ACTA DO PLENO

Artigo 26º. Acordo de disolución.
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DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

6 Dar conta das resolucións da Alcaldía núm. 761/2019 de 13 de xuño de 2019 ao 975/2019 de 24
de xullo de 2019 e das comunicacións dos grupos políticos de representantes nas comisións
informativas permanentes e representantes nos órganos colexiados.
7 Rogos e preguntas

Intervén a voceira do grupo municipal socialista, Caridad González Cerviño para preguntar a señora
alcaldesa se o que se lle estaba a preguntar era sobre o orzamento do 2015 ao que lle contesta a
alcaldesa é que estaba preguntando sobre a liquidación do orzamento 2018 do orzamento 2015
prorrogado.
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Volve a intervir a alcaldesa dona María Inés Monteagudo Romero para dicir que hoxe tiveron entrada
no rexistro xeral do concello dous escritos, nun pide a señora Alfonso una copia da Resolución da
alcaldía de 21 de maio e o informe de intervención número 162 e o informe de liquidación do
orzamento 2018 e di que mañá teralos a súa disposición. Tamén hai outro escrito que presentou o
concelleiro Uhía Martínez que pregunta segundo o informe de intervención sobre a liquidación do
orzamento 2018, se se cumple co obxectivo de estabilidade orzamentaria , cal é o dato en euros do
superavit do déficit resultante, ao que remite ao punto 83 do informe. Pregunta se cumpre a regra de
gasto, cal é o dato en euros, remítolle ao punto 93 do informe, pregunta cal é a porcentaxe de
endebedamento, o punto 94 do informe lle contesta a esta cuestión, cal é o remanente de tesourería, no
punto número 11 do informe tamén se lle contesta a esta cuestión e todos estes informes de
intervención fixéronse mentres vostede era concelleiro de facenda. O punto número cinco que
pregunta cal é a conclusión sobre o período medio de pago a proveedores en relación co artigo 18.5 da
LO 2/2012 de 27 de abril tamén lle remito o punto 98103 do informe. No punto seis pregunta se en
caso de ter remanente de tesourería positivo que vai a facer este goberno con el, ten a resposta tamén
no punto número 18 nun informe de intervención neste caso no informe 162 que pediu a súa
compañeira de grupo. O punto sete pregunta cal é a diferencia entre o PEF e a liquidación do 2018 ten
a resposta no punto 86 dese informe. A pregunta oito, dato de gasto computable para este ano 2019
non figura nese informe de intervención ao que vostede fai referencia. Pregunta nove, En que estado
de execución se atopa o orzamento sobre o gasto computable actualmente, tampoco figura nese
informe ao que vostede fai referencia. Preguta dez, Cal é o importe de retencións de crédito das
partidas de gasto computable tampouco figura nese informe. Pregunta once na que pregunta se hai
algunha operación de permuta financieira vixente ten a resposta no punto 59 do informe. E cal é o
importe das facturas pendentes de pago a 30 de xuño de 2019 que o último que pregunta son todas as
que deixou vostede menos as que pagamos dende o 17 de xuño e que ten vostede nos decretos e na
documentación que se lle entregou co pleno.

ACTA DO PLENO

Intervén a voceira do grupo municipal socialista, dona Caridad González Cerviño para dicir que dende
o seu grupo non van a facer rogos e preguntas porque creen que de momento teñen que dar tempo ao
goberno para que se sitúe na situación do concello.

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

Intervén a voceira do grupo municipal de Compromiso por Galicia, María Xosé Alfonso Torres para
realizar os seguintes rogos e preguntas:
En canto ás resolucións de alcaldía simplemente comentar que hai algunha con erratas, algo que soe
pasar nos cambios de gobernos muncipais, algunha na que figura aínda o nome da anterior alcaldesa e
outras nas que aparece encabezada como “Resolución do concelleiro de facenda”

Hai unha obra paralizada no Petón de Esteiro, obra que foi paralizada por Costas e polo Concello.
Como resultado desa paralización e visto que o Petón figura inscrito no inventario de bens que
acabamos de aprobar definitivamente, iniciárase no concello un proceso de aclaración da propiedade
desa “finca”, e eu persoalmente lle pedín que seguise con ese asunto. Como vai?
Hai algún avance sobre a posta en funcionamento dos camións de recollida de lixo que mercara a
Mancomunidade?
Rógolle que envíe á brigada a recoller a area da zona de Parameán, levamos mes e medio con persoal
de reforzo na brigada, ademáis do da limpeza de praias e sigue sen recoller.

ACTA DO PLENO

Atopou a licitación da obra do cine Paris en marcha, só faltaba a apertura dos criterios automáticos.
Rematou o proceso de licitación?
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O día 9 de xullo creou a XGL e o día 23 tiveron a primeira reunión na que, según a orde do día,
unicamente se aceptaron as delegacións e se tomou coñecemento do día e hora no que terán lugar as
sesións ordinarias. Cales serán ese día e hora das reunións da XGL?

Intervén a alcaldesa para dicir que se lle contestará no seguinte pleno ordinario.
Intervén a voceira do grupo municipal do BNG dona María Lago Lestón para facer os seguintes rogos
e preguntas que di que espera que lle conteste hoxe.
Entende que fai pouco que entrou pero xa lle deu tempo en facer algunhas cousas que lle imos
preguntar aínda que saben que é dificil poñer todo a andar o concello nun mes pero para que non se
esquenza e lle quede por ahí imoslle a recordar algunha
Primeiro con relación á selección de persoal para as brigadas forestais queremos saber que
reclamacións existen no proceso de selección e cales son as resolucións tomadas polo tribunal, lles
consta que se convocou a unha persoa reclamante a repetir a proba de entrevista persoal por non estar
presente a secretaria. ¿Vaise a convocar a outras persoas nas que non estivo presente a secretaria?
Parécenlles que estas irregularidades crean desigualdades entre os aspirantes o cal debería estar
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Cando está previsto que comecen as obras da Praza do Cristo de Tal e de Agra de Filgueira de Louro?
Comezaron as de Vistavós?

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

totalmente afastados nuns postos de traballo que se pagan con cartos públicos. Rogan que se impugne
a proba de entrevista persoal dada as irregularidades que se cometeron. Solicitan tamén que todos os
documentos que saian do concello vaian debidamente asinados, co número de rexistro de saída e a
data perfectamente lexible e non como algúns que sairon no que non se podía ver ben o ano e non
aparece o nome da persoa que asina en ningún sitio nin o número de rexistro de saída. Rogan tamén
que nas futuras seleccións que se fagan o persoal estea composto por persoal especializado en
selección de persoal que hai estudos que che facultan para iso e non estaría de mais tirar de técnicos de
emprego especializados

Piden tamén que se instalen bandas rugosas nas zonas de Cabanas, de Campo de Cortes, do Espíritu
Santo e de Alivía porque son zonas complicadas e lle consta que mais dunha vez os coches pasan a
unha velocidade que non é a adecuada
Segue dicindo que se mire o parque infantíl de Muros, ó de Artón e o de San Francisco. Están todos
con necesidade de arranxar pero estes tres teñen unha situación bastante mais lamentable que o resto.
Queren saber tamén que hai de certo na oferta de fibra para Torea e Abelleira. Saíu fai uns meses que
chegaría a fibra e se non é certo lle piden que traballen nesa vía xa que tamén son veciños e merecen
ter acceso á comunicación como o resto do concello.
Queren saber como vai a licitación da praza do Cristo e cando se ten pensado tirar o palco e comezar a
obra.
Por último queren rematar cun rogo que se leva pedindo dende que se formou esta corporación que é
“que se teña en conta que a xente que traballamos non todos podemos ter horario libre para as
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Piden tamén que fagan bandeira do que tanto pediu o grupo do goberno nestes catro anos pasados e se
lembren de rozar os camiños que seguen como antes das eleccións e que limpen San Francisco que
está que mete medo, que arranxen os baches da baixada de Canelas ao Maio, por exemplo. A estrada
antes de chegar O Barqueiro está o asfalto bastante afectado por culpa das raíces das árbores e para
rematar piden que se poñan espellos nos cruces da Labandeira en Louro, en Portugalete, na sáida do
lugar e que se amañe o espello do cruce da Formilla que está roto.
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Rogan que se leve a cabo unha sinalización das zonas de marisqueo, especialmente as de Abelleira, A
Virxe, O Castillo e Esteiro. Cónstalle que as mariscadoras teñen bastantes problemas con xente non
autorizada e que van coller marisco á praia. Piden que esta sinalización vaia escrita en varios idiomas
como o autóctono, castelán e inglés. Tamén lle piden que se lle dote a estas praias de urinarios e
vestiarios portátiles para que teñan estas mariscadoras un lugar de uso e aseo.

ACTA DO PLENO

A brigada das praias segue facendo uso do colector de lixo do chiringuito de Bornalle, comunicóuselle
no seu día tanto a vostede como ao concelleiro de medio ambiente e se roga que llo devolvan ao seus
donos que non son do concello.

CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

comisións informativas e creemos que para poder levar a cabo unha oposición responsable debemos
estar informados e poder asistir a estas comisións”
Intervén a alcaldesa, María Inés Monteagudo Romero para dicir que lle preguntaron nas únicas que
houbo ata agora específicamente a vostede o horario e se axustaron ao que vostede pedía. Contesta a
voceira do grupo municipal do BNG María Lago Lestón que ela si puido asistir ás nove da mañá pero
a xente que traballa fora non pode e tiven que substituír a miña compañeira na comisión que a ela lle
tocaba.
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A secretaria Xeral.
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E sen máis asuntos que tratar a Sra. Alcaldesa da por rematada a sesión, cando son as vinte e nove
horas e vinte minutos , de todo o que eu como secretaria dou fe.

ACTA DO PLENO

Intervén a alcaldesa para dicir que toma nota dos seus rogos e as preguntas lle contestará no seguinte
pleno ordinario.

